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واحد منابع انسانی



، 1349زنده یاد مهندس سید حسین حجازی فارغ التحصیل رشته مهندسي ماشينهاي كشاورزي از دانشگاه شيراز در سال
اریج دارای گواهینامۀ طراحی و اجرای آبیاری مدرن از اروپا، پایه گذار و مؤسس مجتمع گلکاران، ماشین سازی تقطیران و ب

:اسانس

پرسنل59تعداد / 1364سال تاسیس :کشت و صنعت گلکاران

پرسنل230تعداد / 1369سال تاسیس :شرکت تجهیزات و ماشین سازی تقطیران

پرسنل425تعداد / 1371سال تاسیس :شرکت داروسازی گیاهی باریج اسانس

پرسنل312تعداد / 1392سال تاسیس :شرکت داروگستر باریج اسانس

.رئیس هیئت مدیره مجتمع و مدیرعامل شرکت داروسازی باریـج اسـانس:مسئولیت مرحوم مهندس حجازی در مجتمع

یاهی بهداشتی و غذائی بر پایۀ مواد مؤثره گ-شركت داروسازی باریــج اســانس تولید کنندۀ دارو و فرآورده های آرایشی 
.رسمًا محصوالت خود را به بازار عرضه نموده است1374تأسیس شده و در سال 1371است که در سال 

مسئولیت راه اندازی مجدد و توسعه کارخانه ای دولتی در 1364تا 1359زنده یاد مهندس حجازی در فاصله سال های 
.زمینه اسانس گیری را بر عهده داشت

دو کارخانه اسانس گیری و تجهیزات سازی گلکاران و تقطیران و متعاقب آن در سال 1372تا 1364در فاصله سال های 
.نامگذاری شد GTBشرکت باریج اسانس تأسیس و مجتمع شرکت های اقماری به نام مجتمع 1371

.داولین سری از محصوالت شرکت داروسازی باریج اسانس بصورت قطره خوراکی در داروخانه ها توزیع ش1374در سال 

انسداروسازی باریج اسآشنایی با تاریخچه شرکت 



اعث گسترش مرکز تحقیق و توسعه در وزارت صنایع ثبت گردید و شروع بکار نمود فعالیت و توسعه این مرکز ب1376در سال 
.همکاری و ارتباط سازنده با مجامع علمی و دانشگاهی گردید

پروژه تحقیقاتی انجام شده و حاصل آن افزایش فرآورده ها به بیش از 401تا کنون همراه با توسعه شرکت 1376از سال 
13واحد پخش دارو های شرکت راه اندازی شد و در مرکزیت 1381در سال . نوع دارو و فرآورده آرایشی بهداشتی گردید84

مشتری فعال در سراسر کشور 9800استان پرجمعیت کشور دفاتر شرکت تأسیس گردید و از طریق همین دفاتر بیش از 
.داروخانه به صورت مرجع برای این شرکت فعالیت می نمایند325همچنین . پوشش داده شدند

پزشک در کالس های گیاه درمانی و 3000آموزش پزشکان در برنامه کاری قرار داده شد و تا کنون بیش از 1382در سال 
(دوره های بازآموزی طب سنتی کماکان در سراسر کشور در حال برگزاری است.)طب سنتی شرکت کرده اند

ید و هم شرکت کشاورزی اتحاد به منظور پشتیبانی باریج اسانس جهت تولید گیاهان دارویی تاسیس گرد1382در سال 
.هکتار زمین در اختیار دارد که سطح عمده ای از آن زیر کشت است150حلقه چاه عمیق و 2اکنون 

:شدکه شامل موارد ذیل گردیدطرح توسعه کارخانه شروع 1383در سال 

بخش نیمه جامدات جهت تولید انواع کرم ، پماد و ژل-1
بخش جامدات جهت تولید انواع قرص و کپسول-2
ای دارویی بخش کپسولهای نرم جهت تولید انواع کپسولهای نرم دارویی و مکمل به عنوان اولین تولید کننده فرآورده ه-3

گیاهی بصورت کپسول نرم در کشور

بخش تولید مایعات جهت تولید انواع شربت-4
ز در حال حاضر شرکت باریج اسانس در حال پیگیری اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای تعدادی ا

.فرآورده های دارویی جدید می باشد



عضویت در فارماکوپه

عضویت در کمیته قیمت گذاری انجمن گیاهان دارویی

عضویت در پژوهشکده استاندارد

1376از کشور سوئیس در سال  GQMدریافت جایزه 

در سال  co2جایزه دوم جشنواره خوارزمی جهت تحقیقات کاربردی تولید اسانس در نقطه فوق بحرانی توسط سیال دریافت 
1376

توف نورد آلمان از شرکت  ISO9001:2008گواهینامه دارنده 

1384و 1383واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سالهای 

1385از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال  GMPدریافت گواهینامه 

1385کارآفرین نمونه کشوری در سال برگزیده 

1387برگزیده فن آفرین در گروه رشد یافته در جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در سال 

1387کسب مقام دوم جایزه کارآفرینی پیروز در جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در سال 

ناز تولیدات شرکت باریج اسانس، به عنوان محصول برتر کشور از سوی وزارت صنایع و معاد. جی. انتخاب پماد ام

1387در سال 

1388در آزمایشگاه کنترل کیفیت در سال ( ISO17025)استقرار استاندارد آزمایشگاه و کالیبراسیون 

89-90و کسب مقام چهارمی در لیگ برتر والیبال در سال 1389راهیابی تیم والیبال باریج اسانس به لیگ برتر در سال 

•

:  افتخارات



1391و 1388برترکشور در سالهای  R&Dانتخاب واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس به عنوان 

ظام توزیع دریافت تندیس دیمـوند به دلیل کسب رتبه بـرتر در توزیع داروهـای گیـاهی از چهـارمین جشنواره ملی مدیریت ن
1390و پخش کشور در سال 

1390برگزیده برند حامی سالمت در دومین جشنواره ملی طرح سپاس در سال 

1390در سال  ISO :10004 :2010دریافت گواهینامه مشتری مداری 

1390از دومین اجالس سران عالی رتبه صنعت و اقتصاد کشور در سال ( HPA)دریافت نشان حامی سالمت 

1391و 1390تندیس در اولین همایش ورزش، کار، صنعت سال دریافت 

1391واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال 

1391دریافت تندیس از جشنواره نشان عالی مدیریت در سال 

از سازمان ملی استاندارد   ISO17025:2005و میکروبیولوژی دارنده گواهی نامه تائید صالحیت آزمایشگاه کنترل کیفیت
1391ایران از سال 

1391دریافت تندیس سپاس از مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

1391دریافت تندیس بانوان برگزیده صنعت، معدن و تجارت در سال 

لی مدیریت دریافت تندیس دیمـوند تک لوتوس به دلیل کسب رتبه بـرتر در توزیع داروهـای گیـاهی از پنجمین جشنواره م
1391نظام توزیع و پخش کشور در سال 

1392در سال 10668:2010نشان و استاندارد بین المللی ارزش برند ایزو 



2013جایزه جهانی بزرگ پنج قاره برای کیفیت و برتری برند تجاری از انجمن کیفیت فرانسه در سال برنده 

2013جامع کیفیت به سبب عملکرد عالی در جلب رضایت مشتری از انجمن کیفیت فرانسه مدیریت 

ی مدیریت تندیس دیمـوند دو لوتوس به دلیل کسب رتبه بـرتر در توزیع داروهـای گیـاهی از ششمین جشنواره ملدریافت 
1392نظام توزیع و پخش کشور در سال 

لی مدیریت تندیس دیمـوند سه لوتوس به دلیل کسب رتبه بـرتر در توزیع داروهـای گیـاهی از هفتمین جشنواره مدریافت 
1393نظام توزیع و پخش کشور در سال 

اهان دارویی واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس به عنوان واحد برگزیده تحقیق و توسعه در دومین جشنواره ملی گیانتخاب 
1393ایران در سال 

1393در صنایع دارویی از سوی اتحادیه اروپا در سال ( ocs)دریافت نشان و استاندارد زنجیره موفقیت سازمانی برگزیده 

1393دریافت نشان معتبرترین و خوشنام ترین شرکت ایرانی در سال برگزیده 

نتی فرآورده های طبیعی و طب س-تندیس همایش ملی طالی سبز از سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان داروییدریافت 
1393آبان ماه -ایران 

2015از کشور کانادا در سال GMPگواهی نامه دریافت 



نظام توزیع دریافت تندیس دیمـوند به دلیل کسب رتبه بـرتر در توزیع داروهـای گیـاهی از هشتمین جشنواره ملی مدیریت
1394و پخش کشور در سال 

طب فرآورده های طبیعی و-دریافت تندیس همایش ملی طالی سبز از چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی
1394مهرماه-سنتی ایران

ت با الزامات دریافت لوح تقدیر از مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو به پاس انطباق عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی
1394بهمن ماه –در زمینه کنترل کیفیت داروهای گیاهی (  GLP) کلی عملیات خوب

رف دریافت تندیس از پنجمین اجالس سراسری رضایت مندی مشتری مداری از انجمن و فراکسیون حمایت از حقوق مص
1394بهمن ماه –کنندگان مجلس شورای اسالمی  

1394بهمن ماه –از اولین اجالس سراسری نشان عالی مدیریت 94دریافت تندیس و لوح تقدیرنشان عالی مدیر سال 
1395اردیبهشت ماه -دریافت تندیس و لوح تقدیر نخستین همایش اسانس ایران

تیرماه 21-از خانه صنعت ، معدن ، تجارت استان مرکزی-دریافت تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزی
1395

1395مرداد ماه –از کشور کانادا GMP2016دریافت گواهی نامه 

1395شهریورماه 14–دریافت لوح تقدیر و تندیس دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران 



1395شهریورماه 15-مصلی تهران-لوح تقدیر و تندیس سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان داروییدریافت 

1395شهریورماه 24-( ایران فارما)لوح تقدیر از دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته دریافت 

1395آبان ماه 4-از معاونت غذا و دارو شهرستان کاشان( گرامیداشت روز جهانی غذا)95تندیس واحد برتر سال دریافت 

1395آبان ماه 27و26-عضالنی اسکلتی -تندیس همایش ملی اختالالت عصبیدریافت 

1395-کشور  شمال غرب لوح تقدیر پنجمین کنگره پزشکان دریافت 

1395ماه آذر -لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی دریافت 

1395ماه بهمن  -کاشاندانشگاه علوم پزشکی -لوح تقدیر و تندیس از همایش جشن نفسدریافت 

1395بهمن ماه-دریافت تندیس و لوح تقدر از پنجمین همایش طالی سبز

1396اردیبهشت  ماه–دریافت لوح تقدیر از هیأت والیبال کاشان 

1396اردیبهشت  ماه–دانشگاه صنعتی امیرکبیر بابت حضور در نمایشگاه هفته سالمت دریافت لوح تقدیر از 

1396اردیبهشت  ماه –دریافت لوح تقدیر از انجمن پزشکان عمومی شیراز بابت برگزاری سمینار تازه های دارویی 

1396بهمن ماه –تندیس از ششمین همایش طالی سبز دریافت 
1396اسفندماه -کشاورزیتندیس از بانک دریافت 

1397اردیبهشت –تندیس چهارمین دوره مسابقات ورزشی جام شهدای نشلج دریافت 



2018از کشور کانادا در سال GMPدریافت گواهی نامه 

97اسفند –دریافت لوح تقدیر هفتمین جشنواره ملی انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی 

97اسفند –دریافت تندیس هفتمین جشنواره ملی انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی 

تجاری بابت تولید و–لوح تقدیر مراسم توانمندی های صنعت دارویی در چهلمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی دریافت 
97اسفندماه -سازی محصول هپاتوهیل 

و تجاری بابت تولید–دریافت لوح تقدیر مراسم توانمندی های صنعت دارویی در چهلمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی 
97اسفندماه -سازی محصول  آلزاستاپ باریج  

98تیرماه–همایش طالی سبز –دریافت تندیس و لوح تقدیر 

98شهریور –لوح تقدیر از مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان بابت تبریک روز داروساز دریافت 

98شهریور -تندیس اولین جشنواره و نمایشگاه بین المللی تخصصی عسلدریافت 

98تهران مهرماه -لوح تقدیر از پنجمین نمایشگاه ایران فارمادریافت 

98تهران آبان ماه –( بزرگمهر)لوح تقدیر و تندیس از همایش  ملی مشاوره مدیریت ایران دریافت 



:ساختار سازمانی 



آشنایی با ساختار سازمانی باریج اسانس

حجازیسرکار خانم الله : عامل مدیریت •

حجازیسرکار خانم سارا : قائم مقام•

جناب آقای سید مهدی امامی: مدیریت کارخانه•

جناب آقای مهرداد پرنور: مدیریت برندینگ و توسعه بازار•

آقای محمدرضا معمارزادهجناب : توسعهو مدیریت تحقیق •

سید مهدی عظیمیجناب آقای : انسانیمنابع مدیریت •

سرکار خانم زینب شفیع: مالیمدیریت •

آقای محمدرضا  اکبریجناب : تولیدمدیریت •

آقای محمد یاریجناب : ریزی و انبارها مدیریت برنامه •

گودرزیآقای محمدرضا جناب : روشهاو سیستمها مدیریت •

جناب آقای حسن کرباسی زاده : تضمین کیفیتمدیریت •



آشنایی با ساختار سازمانی باریج اسانس

مهدی عطاریهجناب آقای : مدیریت فنی و مهندسی •

جناب آقای مرتضی استوار: مدیریت طرح و توسعه•

مهدی ولیان جناب آقای : بازرگانی داخلیمدیریت •

جناب آقای محمدرضا واعظ: مدیر یت حسابرسی•

پایدار آقای امیر  جناب : علمیمدیریت •

صادقیآقای جابر جناب : رئیس حسابداری مالی•

ارشدیآقای رسول جناب : رئیس حسابداری صنعتی•

جناب آقای حسین مسعودی: رئیس انبار•

تقاعدیآقای امیر عباس جناب : کیفیت کنترل رئیس •

سیدیآقای مهدی جناب : رئیس آزمایشگاه مرکزی

گلشهری آقای مهدی جناب : رئیس بازرگانی داخلی •

آقای امیرحسین نورانیجناب : فناوری اطالعات رئیس •

جناب آقای علیرضا زهرایی :رئیس مارکتینگ•



منشور اخالقی شرکت داروسازی باریج اسانس

ما معتقدیم 

.نظم و دقت عمل درانجام امور، رمز پیشرفت و پایداری ماست

.خانواده محوری، احترام و عزیز داشتن اعضا خانواده، زمینه ساز تعالی ماست

میت صداقت در گفتار و کردار و پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت و تجسس در امور شخصی و هرگونه اقدامی که صمی

.همکاران را خدشه دار کند، اعتقاد ماست

.اصول اخالقی و وجدان کاری در انجام امور جاری و کارهای محوله، چراغ راه ماست

.تعهد به حرفه و وفاداری در قبال مشتریان و همکاران، اصول کار ماست

.مسئولیت پذیری و پاسخگویی در انجام وظایف، سرلوحه کار ماست

.مشتریان با ارزش ترین سرمایه ما هستند و ایجاد حس اعتماد واحترام در خدمت رسانی به انها، مایه افتخار ماست

.



.رعایت فرهنگ کاری و افزایش بهره وری فعالیت ها برای رسیدن به چشم انداز شرکت، ارمان ماست

.به کار گیری دانش حرفه ای، فناوری نوین، ابتکار و نواوری در جهت اهداف عالیه، عزم ماست

.مشارکت در تصمیم گیری و روحیه کار دسته جمعی در پیشرو فعالیت ها، شیوه کار ماست

.پیشنهادات سازنده استقبال کرده و انتقاد پذیری در انجاف وظایف، ویژگی ماستاز 

:ما خانواده باریج

معی، از مسئولیت خطیر خود در برابر اعتالی جامعه خویش و سالمت هم میهنانمان آگاهیم و حفظ وحدت، تمسک به خرد ج

و نسل مشارکت همگانی در سایه تالش بدون وقفه و هوشیاری در فضای سرشار از اعتماد را منشاء ارتقا و رشد نسل حاضر

.دانیمهای آینده می 



:چشم انداز

1404باریج اسانس، اولین انتخاب داروهای طبیعی هر ایرانی، رقیب در بازارهای اسیایی و مطرح در جهان تا افق 

:اهداف کالن

بیشترین نوآوری دانش بنیان در توسعه محصوالت : ب

ارتقای سهم بازار محصوالت : ا

رضایت روزافزون ذینفعان:ر

یکی از برندهای محبوب ایرانی: ی

جهانی شدن و توسعه پایدار صادرات : ج



:بیانیه ماموریت

انسانی و ) ، در زمینه تولید و تامین مواد اولیه و فراورده های طبیعی دارویی(سهامی خاص) باریج اسانسشرکت 

ش روز ، ارایشی بهداشتی، مکمل و غذایی در انواع و اشکال مختلف، از طریق تحقیق و توسعه مبتنی بر دان(دامپزشکی

یفیت زندگی با پایبندی به مسئولیت های اجتماعی، در راستای بهبود ک(گیاهی سنتی)داروسازی و ترویج فراورده های طبیعی

. نمایدو سالمت جامعه ملی و بین المللی فعالیت می 



:ارزش های سازمانی

خالقیت و نوآوری: خ

اعتماد و احترام متقابل : ا

نظم پذیری و مسئولیت پذیری :ن

وفاداری و تعهد به سازمان : و

اهتمام به سالمت جامعه و محیط زیست: ا

دانش بنیان بودن و حفظ اسرار و اطالعات : د

همدلی، همفکری و مشارکت صادقانه : ه

محصوالتبهبود مستمر خدمات و : ب

التزام به رعایت استانداردها و قوانین : ا

رعایت حقوق ذینفعان و تجارت سالم : ر

یادگیری و رشد و تعالی سازمان : ی

جلب رضایت روز افزون مشتریان: ج



.(  یک سری)وکارت ملی فرد تصویر شناسنامه( 1

.افراد تحت تکفلشناسنامه وکارت ملی تصویر ( 2

( یک سری)معافیت /تصویر کارت پایان خدمت ( 3

.( یک سری)اشتغال به تحصیل برابر با اصلتصویر آخرین مدرک تحصیلی یا نامه (  4

(قطعه6)3*4پرسنلی عکس (  5

.بیمه در صورتی که فرد سابقه بیمه داشته باشد دفترچه ( 6

پرینت سوابق بیمه ( 7

تضامین مورد نیاز( 8

ایرانحساب در بانک قرض الحسنه مهر افتتاح ( 9

طب کارگواهی سوء پیشینه ، گواهی عدم اعتیاد ، فرم دریافت ( 10

(فرزندان،پدر ،مادرهمسر و )عکس از افراد تحت تکفل قطعه 2( 11

گواهی سوابق دوره های آموزشی ( 12

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده پرسنلی  



انواع مرخصی و درخواست آن

بـر مبنـای )روز 26قانون کار، مرخصـی اسـتحقاقی سـاالنه بـا اسـتفاده از مـزد،  64به استناد ماده(: روزانه و ساعتی)خصی استحقاقی مر
جـام درنظرگرفته میشود و براي مدت کارکمتر از یکسال، مرخصی مزبور بـه نسـبت مـدت کـار ان( دقيقه40ساعت و190)سال   در (7:20

.یافته، محاسبه میشود

.شدنخواهدمحسوبكاركنانمرخصيجزءگیرد،میقراراستحقاقيمرخصيایامبیندرکهجمعهورسمیتعطيالت

شـده رسمي بين روزهاي غيبت، مرخصي بدون حقوق و یا بیماری، جزء روزهاي غيبت، مرخصي بدون حقوق و بیماری محسوبتعطيالت 
.و روزكاري نخواهد بود

.در ماه می باشدساعت 16سقف استفاده از مرخصی ساعتی 

گردیـده و در سیسـتم ارزیـابی( کسـرکار)حقـوق ساعت در ماه باشد، تبدیل به مرخصی بـدون 16چنانچه مدت مرخصی ساعتی بیشتر از 
.عملکرد نیز تاثیر منفی خواهد شد

کسـر )حقـوق روزانـه ساعت در ماه برسد تبدیل به مرخصی بدون 6فرد به و یا کسر کار ساعتی در صورتی که مرخصی ساعتی بدون حقوق 
.   گردیده و در سیستم ارزیابی عملکرد نیز تاثیر منفی خواهد داشت( کار 

مطـابق چنانچه مانده مرخصی در کاردکس استحقاقی کارکنان کمتر از میزان درخواست بوده و بدهکار باشند در صـورت موافقـت سـازمان
امضاء کنندگان مجـاز الزم اسـت پـس از اطـالع از میـزان مرخصـی اسـتحقاقی . جدول زیر اعمال و از ذخیره ماههای آتی کسر خواهد شد

.نمایندکارکنان تحت سرپرستی نسبت به تائید درخواست مرخصی اقدام 

تصویب کنندهتأیید کنندهمحدودهنوع مرخصی

استحقاقی در 
صورت منفی 
بودن مانده 

کاردکس

باالترین مقام  مسئول مستقیمروز-5تا -1
واحد

مدیر منابع مسئول مستقیم        باالترین مقام  واحدروز9-تا  -6
انسانی

نابع مسئول مستقیم       باالترین مقام  واحد        مدیر مالروز تا سقف مرخصی قابل جبران تا پایان س-9باالتر از 
مدیر عاملانسانی



ساعت در پایان سال 66منفی باالی مرخصی ساعت می باشد و مانده 66مرخصی منفی قابل انتقال در پایان سالسقف 
.تسویه میگردد

د مدير ذيربط درخواست شده، به تاییکار تمديد مرخصي بايد توسط كاركنان از طريق سیستم گردش مرخصي استحقاقي يا 
ر و غیاب رسيده و قبل از شروع مرخصي، در سیستم درج گردد هر فرد مسئول حضور و غیاب خود بوده، کارگزینی روزانه حضو

تردد بنابراین هنگام ثبت. ایشان را چک نخواهد کرد وچنانچه  تردد  فردی  ثبت نشده باشد، غیبت محسوب خواهد شد
شده است؛ چنانچه نام رؤیت نشد به این معنی است که تردد ثبت ن. دقت نمائید تا نام خود را روی دستگاه مشاهده نمائید

.  اقدام نموده و برای نگهبانی ارسال گردد( FO89)به تکمیل فرم عدم ثبت کارت توسط پرسنل EQMSبا مراجعه به سیستم 



:مرخصی ایام بیماری

ضوابطرعایتباواجتماعیتأمینسازمانتائیدازپسکارقانون74مادهطبقاجتماعیتامینبیمهمشمولکارکناناستعالجیمرخصی
.میگرددثبتسیستمدرشرکتداخلی

:(بیماری)استعالجیازمرخصیاستفادهجهت

.برسانندکارگزینیواحدوذيربطمديراطالعبهرامراتباستعالجي،مرخصيآغازوبيماريشروعمحضبهبايدكاركنان

بهتبازگش)کاربهمعرفیصدورگواهیوتأییدیهبهنیازمقرراتمطابقاجتماعیتامینقانون62مادهموضوعاستعالجیهایمرخصی
.دارند(کار

منابعدواحبهورسانده(بهداشتوایمنیواحد)شرکتمعتمدپزشکتأییدبهراکاربهمعرفیگواهیکاربهازشروعقبلکارکنان
.گرددمیثبتبیماریکارکرد،سیستمدرسپسوتحویلانسانی

.نماینداقداماعیاجتمتأمینسازمانبهآنتحویلبهنسبتشخصاً واخذانسانیمنابعواحدازتکمیل،ازراپسبکارشروعتأییدیهفرم

مرخصیکهمواردیدر.شدخواهدپرداختاجتماعیتأمینسازمانتوسطروزسهازبیشبیماریایاممزایايوحقوقاستذکربهالزم
ذیربطاحدومدیربهشرکتمعتمدپزشکتأییدازراپسمعالجپزشکگواهیتوانندمیکارکنانباشدمیروزسهازکمتراستعالجی

.نمایندتحویلاستحقاقیمرخصیازاستفادهجهت

ورت تنها حقوق و مزایاي ایام بیماری کمتر از سه روز درصورت استفاده از ذخیره مرخصی استحقاقی، از آن محل کسر در غیر اینصپرداخت 
با معرفی به کار ارائه گردیده از سازمان تأمین اجتماعی برای نامبرده در سیستم بیماری در نظر گرفته شده و حقوق این ایام



راساافراداجتماعیتأمینسازمانازدستمزدغرامتاخذبرایفردبودنشرایطحائزصورتدر.نمیگرددپرداختشرکتتوسط

.نماینداقدامسازمانآنطریقازبایستیمی

صبح 11همکاران محترم الزم است در موارد اضطراری و غیر منتظره جهت استفاده از مرخصی ساعتی و یا روزانه، تا قبل از ساعت 

ی قرار همان روز با سرپرست خود تماس حاصل نموده و چنانچه امکان دسترسی به سرپرست نبود، کارگزینی را در جریان موضوع مرخص

غیبت دهند و در بدو ورود به شرکت درخواست خود را در سیستم پرتال کارمند ثبت و توسط مدیر واحد تایید گردد؛ در غیر اینصورت

.محسوب خواهد شد



:موارد خاصمرخصی 

(ساعت22)روز3ازبرخورداریحقمرخصیکنندهتصویبمقامموافقتوالزممداركارائهصورتدروازدواجاولینبرايکارکنان

.گردیدواهدنخکسراستحقاقیکاردکسازونگرفتهقرارافراداستحقاقیمرخصیزمرهدرمرخصیاین.دارندرامزدازاستفادهبامرخصی

.باشدنمیذخیرهیاانتقالبازخرید،قابلوبودهعقدتاریخازماه6حداکثرازدواجمرخصيازاستفادهزمان:تبصره

22)روزسهازاستفادهبهمجازالزم،مداركارئهبا(فرزندانهمسر،مادر،پدر،)یکدرجهبستگانازیکهرفوتمواقعدرکارکنان

یاوتقالانقابلونبودهزمانیبازهدارایوبودهاستفادهقابلوقوعزماندرلزوماً مرخصینوعاین.باشندمیارفاقیمرخصی(ساعت

.گردیدنخواهدکسراستحقاقیکاردکسازوبودهمزدباشدهیادمرخصی.نمیباشدبازخرید

ماهك يتانوبت،يكبرايفقطالزم،مدارکارائهباوواجبحجفريضه يادايبه منظورخود،خدمتطولدرمي توانندكاركنانازهريك

.نماینداستفادهبدون حقوقمرخصيازاستحقاقي،مرخصينداشتندرصورتواستحقاقيمرخصياز

.بودخواهد(تحصیلیبورسیهاعطاینامهآیین)مربوطهنامهآیینمقرراتمطابقکارکنانتحصیلیمرخصی



بیمه تکمیلی
با توجه به اهمیت بیمه مکمل درمان برای شما همکار عزیـز و خـانواده محترمتـان، تمـامی سـعی و تـالش خـود را نمـوده ایم تـا شـرایط 

.مطلوب تری در این حوزه ایجاد گردد

اهد شـد مـی بر همین اساس و با در نظر گرفتن جدول طرح های مختلف بیمه تکمیلی و با توجه به توضیحاتی که در زیر به آنها اشاره خو
.توانید اقدام به برقراری شرایط بیمه تکمیلی برای خود و خانواده محترمتان نزد واحد امور اداری نمایید

:شرایط برقراری بیمه تکمیلی( الف 
سال در صورت عدم ارائه گواهی اشتغال به تحصـیل و فرزنـدان انـار در 18ثبت نام و پرداخت خسارت بیمه تکمیلی فرزندان ذکور  باالی 

.صورت ازدواج مطابق قوانین شرکت بیمه گر میسر نخواهد بود

-.دفترچه بیمه پایه برای استفاده از بیمه تکمیلی الزامی است

.در صورتی که پرسنل محترم تمایل به بیمه تکمیل درمان والدین داشته باشند کل هزینه بیمه بر عهده همکار می باشد

بـاقی مانـده توسـط خـود همکـاران پرداخـت % 20، همسر و فرزندان وی توسط کارفرما و (همکار)بیمه طرح یک بیمه شده اصلی % 80
. را انتخاب می کنند به عهده خود همکاران خواهد بود3و 2مابه التفاوت طرح یک با دو و سه برای همکارانی که طرح .خواهد گردید

:  تسهیالت ارائه شده ( ب
از جهت آگاهی از تسهیالت جانبی که در این زمینه وجود دارد میتواند با مراجعه به مسـئول خـدمات و اخـذ جـدول تعهـدات و تسـهیالت

.شرایط بیمه های تکمیل درمان و تسهیالت آن اطالع حاصل نمایید



انواع مأموریت و درخواست آن

کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و 50مأموریت روزانه به موردی اطالق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل : مأموریت روزانه 

.یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید

در پرتال PO11))مأمور موظف است قبل از اعزام به محل مأموریت طبق روش اجرائی امور اداری : نحوه درخواست مأموریت روزانه

.تکمیل وجهت مدیر واحد ارسال نمایدFO28سازمان به صورت سیستمی ثبت نماید و بعد از برگشت گزارش ماموریت را در فرم  

:ماموریت خارجی

.صادر می گردد( مندرج در مجوز های روزانه ) FO25حکم ماموریت هر یک از مامورین از طریق برنامه گردش کار و بر اساس فرم 

.پذیرداخذ ویزا، تهیه بلیت مسافرت، رزرو هتل و عوارض خروج از کشور با تاییدیه مدیر منابع انسانی صورت می 



انواع مأموریت و درخواست آن

ورت مجموعه آثار و نتایج و فعالیتهایی اطالق می گردد که ناشی از مأموریت انجـام شـده اسـت و ایـن نتـایج بصـبه: مأموریتگزارش 
ارسـال ⇦ارائـه بـه مـدیر واحـد )ثبت و از طرف مأمور با رعایت سلسـله مراتـب اداری FO27کتبی و یا از طریق اتوماسیون اداری در فرم

سـلیم به واحد کارگزینی تسـلیم مـی نمایـد، مهلـت ت( ارسال ازجانب مدیر عامل به واحد کارگزینی ⇦ازجانب مدیر واحد برای مدیر عامل 
ه روز کاری می باشد و درصورت عدم ارسال به موقع کارکرد عادی برای مأمور در نظر گرفته شده و هزینـ3نمودن این گونه گزارشات حداکثر 

.مأموریت پرداخت نمی گردد

.الزم است در مأموریت های آموزشی یک رونوشت از گزارش مأموریت از جانب مسئول کارکرد به واحد آموزش ارسال گردد: تبصره

.عبارتست از مبلغي كه به ازاء ايام مأموريت طبق مفاد اين آئين نامه به شخص مأمور پرداخت مي گردد: مأموریتفوق العادۀ 

قانون کار، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهـای خـارج از محـل خـدمت اعـزام می شـوند، 46بر اساس مادۀ 
.  فوق العادۀ مأموریت تعلق می گیرد

لعـاده پرسنلی که مأمور به خدمت در یکی از شرکت های مجموعه می باشند فوق ا( ساعتی و خارج از کشور–روزانه )درخصوص مأموریت 
.مأموریت توسط شرکت مبدأ پرداخت و به حساب بدهی شرکت مقصد منظور خواهد شد



انواع مأموریت و درخواست آن

.عبارتست از وجوهي كه توسط مأمور طبق اين آئين نامه در حين مأموريت برابر مقررات هزينه مي شود: مأموریتهزینه 

درصد از هزینه مأموریت روزانه و خارج از کشور درصورت درخواست مأمور قبل از اعزام بطور علی الحساب از طریق 80حداکثر : 1تبصره 
.  برآورد هزینه به عهده مدیر منابع انسانی می باشد. واحد مالی قابل پرداخت می باشد

نابع و پس از تصویب مدیر م( مدیر واحد علمی)خصوص نمایندگان علمی بر اساس برآورد مدیر واحد برندینگ یا نماینده ایشان در 
.انسانی مبلغی به عنوان تنخواه مأموریت کل پرسنل واحد علمی در اختیار مدیر واحد علمی قرار داده خواهد شد

کيلومتر را طی 50گردد که کارگر برای انجام مأموریت خارج از محل خدمت خود مسافت کمتر از به مواردی اطالق می: ساعتیمأموریت 
.نماید

.کارکنان موظفند قبل از اعزام به ماموریت ساعتی فرم مأموريت ساعتی را در پرتال کارکنان تکمیل و ثبت نمایند

.ماموریت ساعتی جزء ساعت کار روزانه محسوب می شود و در صورت گذر از ساعت کار روزانه اضافه کار محاسبه می گردد

ت در مواقعی که مأموریدر پرتال ثبت نماید و است حکم ماموریت ساعتی خود را از روز قبل موظف جهت انجام ماموریت ساعتی مامور 
پیش آمد موظف است طی تماس تلفنی با مدیر مربوطه هماهنگ نموده تا مدیر وی جهت ايشان حکم همان روز ضروری در صبح 
.نمايدمأموريت صادر 

ود و پرتال ثبت شچنانچه برای شخص بعد از ساعت اداری ماموریتی در نظر گرفته شود حکم آن باید قبل از اتمام ساعت اداری در  
.ساعت شروع آن از زمانی خواهد بود که در محل ماموریت حضور داشته باشند



:مجوز اضافه کار

یستم صورت نیاز به ماندن در شرکت در خارج از وقت اداری یا روز تعطیل قبال مجوز اضافه کاری را در سباشند در ملزم می افراد تمامی 

زی الزم در عالوه بر لحاظ شدن ساعت اضافه کاری در کارکرد ماهانه شخص برنامه ریتا شود،  تردد ثبت و به تایید مدیر مربوطه رسانده 

تم خارج ثبت مجوز اضافه کاری در سیسفردی بدون در غیر اینصورت اگر . صورت پذیردایاب و ذهاب و غذا برای ایشان خصوص سرویس 

را سازمان وظیفه ای در قبال پرداخت مبلغ اضافه کاری یا سرویس دهی به شخصاز ساعات مقرر در مجموعه مشغول فعالیت باشد 

.نخواهد داشت

:قانون تامین اجتماعی عبارت است از۸۶شرایط پرداخت کمک هزینه عائله مندی بر اساس ماده 

.روز نزد سازمان تامین اجتماعی۷۲۰داشتن سابقه پرداخت حق بیمه -١

طبق گواهی هیجده سال نباشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا در اثر بیماری یا نقص عضواز سن فرزندان باالتر -٢

.کمیسیون های پزشکی قادر به کار نباشند

اعالم موظف اند به واحد منابع انسانیباشند از زمان خروج از شمول ذکر شده افرادی که مزایای فوق را دریافت و فاقد یکی از شروط -3

.نمایند

اضافه کار



ی تردد بدین شکل که هر فرد هنگام ورود وخروج نیز بایست. کارت حضور و غیاب فقط هنگام ورود و خروج مورد استفاده قرار میگیرد

مرخصی یا ماموریت انجام دهد که همگی ثبت وبه منظور است یک فرد در طول روز چند بار این عمل را ممکن . نمایدثبت خود را 

.مستندات آموزشی عمل گرددپرتال طبق برای ثبت مرخصی و ماموریت از طریق سیستم . محاسبه میگردد

:مراحل خروج کاال و اموال

مربوطه ملزوم است پس از اخذ برگ خروج از جمع داری اموال همراه با جهت خروج اجناس و اموال شرکت از محل شرکت ، واحد

ج صادر واحد انتظامات ملزم است برگ خرو. تصویب مدیر کارخانه برگ مذکور را همراه با جنس مربوطه به واحد انتظامات ارسال نماید

.شده را با جنس ارائه شده توسط واحد مربوطه مطابق داده و سپس مجوز خروج از شرکت را صادر نماید

:مراحل خروج اسناد و مدارک

و به تایید مدیر مربوطه، مدیر سیستم ها و FE20کلیه اسناد و مدارک مربوط به سازمان در هنگام خروج باید دارای برگ خروج به کد

موظفند بوده و پرسنل انتظامات( جهت سایر اسناد)و مدیر منابع انسانی( جهت اسناد مالی) ، مدیر مالی(جهت اسناد کیفی) روش ها 

.  به محض رویت خروج این اسناد برگ خروج را با سند مطابقت داده و سپس مجوز خروج صادر نمایند

رکت کلیه اقالمی که توسط همکاران جهت فروش، واگذاری، امانت دهی و یا هر دلیل دیگری به شرکت اورده می شود ،اجازه ورود به ش

.را نداشته و می بایستی در واحد انتظامات به صورت امانت نگهداری گردد و در هنگام خروج تحویل افراد تحویل دهنده گردد

مدیریت تردد



.نمایندمیفعالیتاداریوتولیدیبخشدودرذهابوایابسرویسهای

پیادهشرکتمحلدر7:00ساعتدروسوارراتولیدیهایواحدپرسنلصبح6:00ساعتحدودصبحروزهرتولیدشیفت

ساعتکهاستبدیهی).نمایندمیپیادهشهرسطحدروحرکتوسوارشرکتمحلاز15:00ساعتراسعصرروزهرومینمایند

(باشدمیمتفاوتمختلفهایمسیردرصبحهادهیسرویس

مینمایندپیادهشرکتمحلدر8:00ساعتدروسواررااداریهایواحدپرسنلصبح7:00ساعتحدودصبحروزهراداریشیفت

.نمایندمیپیادهشهرسطحدروحرکتوسوارشرکتمحلاز16:30ساعتراسعصرروزهرو

.باشدمیآژانسازاستفادهگاهیوبوسمینیاتوبوس،شاملهاسرویس

تخداماسبدودرپرسنلآدرسبهتوجهباذهابوایابزمینهدردهیسرویسبرایانسانیمنابعواحدریزیبرنامهاستبذکرالزم

.دهدانجامانسانیمنابعواحدباراالزمهماهنگیقبلماهیکازبایستیجدید،آدرسبهمکاننقلصورتدروپذیردمیصورت

:پرسنلپوششنحوه

.باشدمتعارفاسالمیجامعهعرفبهنسبتبایدانتخابیپوششولباس

ایاب و ذهاب



محیطیزیستوبهداشتی،ایمنینکاتآموزش

,HSE(Healthواحد(1 Safety, Environment)محیطدرحوضهسهاینمتولی،«زیستمحیطوایمنی،بهداشت»معنیبه
.باشدمیکار

.باشدمیآنهاسالمتتاییدواستخدامبدومعایناتانجامبهمنوطافرادکاربهشروع(2

درافرادترددلذا.استشدهمشخصرنگزردخطوطباانبارهاداخلدرهمچنینوشرکتهایخیاباندرلیفتراکحرکتمسیر(3
.باشدمیممنوعوخطرناکخطوطاینمابین

.باشدمیساعتبرکیلومتر20شرکتداخلدرخودروهابرایمجازسرعتحداکثر(4

ندفرآیاجراییروشیاوشغلیهایدستورالعمل»،آالتماشینوتجهیزاتنوعهرباکاریاوفعالیتهرگونهانجامازقبل(5
.نماییدمطالعهدقتبهوخواستهمربوطهواحدمسئولازرا«مربوطه

یناولدر.اندشدهارزیابیوشناساییواحدهاتمامیدرتجهیزاتوفرآیندهامحیطیزیستوبهداشتیایمنیخطراتتمامی(6
یاوواحدمسئولازرامربوطهمحیطیزیستهایجنبهوبهداشتیایمنیخطراتارزیابیوشناساییجداولممکنفرصت

.نماییدمطالعهدقتباواخذواحدهرHSEنمایندگان

تلفنهشمارباسریعاً بحرانواضطراریشرایطهرگونهمشاهدهیاوشغلیحادثههرگونهوقوعهنگامدرکمکبهنیازصورتدر(7

.شودگرفتهتماس125داخلی



بهطهمربوواحدمسئولطریقازممکنزمانترینکوتاهدرراشدهمشاهدهآمیزمخاطرهشرایطوحادثهشبه،شغلیحادثههرگونه(8
.دهیدگزارشHSEواحد

مسئولینازرامادهآن«شیمیاییموادایمنیاطالعاتبرگه»یاوMSDS،شیمیاییمادهنوعهرباتماسیاوکارانجامازقبل(9
.نماییدمطالعهواخذمربوطه

.انجام فعالیتهای مخاطره آمیز و ناایمن خودداری گردداز (10
یست اختالط و سوزاندن پسماندها و همچنین ایجاد هرگونه آلودگی محیط ز. پسماندها می بایست از مبداء تفکیک گرددتمامی ( 11

.ممنوع می باشد
دخانیات در داخل سالن های تولید ،انبارها ، محیط های اداری و مجاورت انبارها ، محل نگهداری پسماندها و ایستگاه استعمال ( 12

.های گاز ممنوع می باشد
از کلیه اقدامات نظیر خوردن، نوشیدن، آدامس جویدن و همچنین نگهداری غذا، نوشیدنی، سیگار و داروهای شخصی در محوطه(13

.  تولیدی ممنوع می باشد
.به منظور انجام امور اداری و همچنین دریافت دارو با این شماره تماس حاصل شود. می باشدHSE253تلفن داخلی واحد شماره ( 14
.معاینات دوره ای سالیانه توسط تمامی افراد الزامی استانجام ( 15
داشتن صالحیت پرسنل عالقمند به عضویت در این تیم به شرط. کنترل بحران در شرکت متولی کنترل شرایط اضطراری می باشدتیم ( 16

.الزم و دریافت اموزش های مربوطه می توانند عضو گروه های مختلف این تیم شوند
.انواع خاموش کننده های دستی و آموزش نحوه صحیح کار با آنها و اطفاء حریق برای تمامی پرسنل الزامی استشناخت ( 17
در صورت وقوع بحران  و الزام خروج . تجمع ایمن در محوطه روبروی ساختمان اداری و با تابلو راهنما مشخص شده استمحل ( 18

.پرسنل از ساختمانها ، تمامی افراد مکلف هستند در این مکان تجمع نمایند
.صحیح ، مداوم و حفاظت از وسایل حفاظت فردی متناسب با خطرات شغلی الزامی استاستفاده ( 19
.اعالم شده الزامی استHSEبه موقع و منظم افراد در دوره های آموزشی حضور (20



:سلفازاستفادهساعت

واحدمدیرتاییدباومیکنندکار15الی7کاریشیفتدرکهکارکنانیهمچنینو16:30الی8ازهاآنکارساعتکهکارکنانیکلیه
:باشندمیزیرشرحبهناهارصرفمشمولدارندراکاراضافهساعتدرکارقصد

.باشدمیدقیقه30مدتبه13:30الی13ساعتاز16:30الی8کاریشیفتپرسنلناهارصرفساعت(الف

30مدتبه14الی13:30ساعتازداشتخواهندحضورکاراضافهساعاتدرکه15الی7کاریشیفتناهارصرفساعت(ب
.باشدمیدقیقه

قسمتدودرترتیببهنهاروصبحانهساعتظرفیتمحدودیتبهتوجهباتولیدواحدغذاخوریهایسالنخصوصدر

.شدخواهدبرگزار14الی13:30و13:30الی13(ب9:40الی9:20و9:20الی9ساعت(الف

مارآاعالمفرممطابقواحدمدیرتاییدبنابرکهپرسنلیوشبشیفتنگهبانبوده،22الی14ازانهاکارساعتکهکارکنانیکلیه
دقیقه30مدتبه20:30الی20ساعتازشامصرفمشمولانجامدطولبه20ساعتازپستاهاآنکاراضافه،(FO25)روزانه

.باشندمی

بههتوجباوبودهپرسنلعهدهبرناهارصرفزمانمدتکارقانونهمچنینوشرکتمقرراتوقوانینبامطابقاستذکرشایان
.باشدمیوعدهاینصرفزمانمتقبلشرکتصبحانه،غذاییوعدهاهمیت

درونبودهناهاروعدهازاستفادهمشمولباشندداشتهشرکتدرکاراضافهدقیقه1:30ازکمترروزدرکهتولیدیشیفتپرسنل
.شدخواهدکسرایشانازناهارصرفزماندقیقه30همراهبهناهار،هزینهاستفادهصورت

صورتدروباشندنمیناهارغذاییوعدهازاستفادهمشمولنماینداستفادهمرخصیاز16ساعتازقبلتاکهاداریشیفتپرسنل
صورتیکهدر.شدخواهدمحاسبه16:30ساعتتاایشانمرخصیهمچنینوگردیدخواهدکسرایشانازناهارهزینهاستفاده

.شدخواهدمحاسبهکمتردقیقه30انهامرخصیننماینداستفادهناهارغذاییوعدهازشدهیادپرسنل

رستوران



:کارکردستون

(اسفند29مهر،30فروردين،31مثالً ).گرددمیمحاسبهماههرروزهاینسبتبهکهاستکارکردی:عادیکارکرد

دکارکراينباشدداشتهاستعالجیياغيبتفردیاگر.باشدمیشرکتدرتعطيالتاياماضافةبهفردحضورروزهاینسبت:مؤثرکارکرد
(انسانیمنابعتوسطگزارش).دهدمینشانعادیکارکردازکمتر

(انسانیمنابعتوسطگزارش).استشدهمأمورنظرموردماهدرشخصکهایروزانههایمأموريتتعداد:مأموريتکارکرد

موردیبهمأموريت).گردندمیاعزامروزانهصورتبهخدمتمحلازخارجمأموريتهایبهفردکهروزهاييتعداد:روزانههایمأموريت
محلدرشبيکحداقلباشدناگزيرياوشوددوراصلیکارگاهمحلازکيلومتر50حداقلکارانجامبرایکارگرکهگرددمیاطالق

(.نمايدتوقفمأموريت

(انسانیمنابعتوسطگزارش).باشدمی(بيماری)استعالجیمرخصیدرنظرموردماهدرفردکهروزهاييتعداد:استعالجیکارکرد

(انسانیمنابعتوسطگزارش).باشدمینظرموردماهدرغيرموجهصورتبهفردحضورعدمروزهای:غيبت

فیش حقوقی و اطالعات موجود در آن



فیش حقوقی و اطالعات موجود در آن

مزاياستون •

.گرددباشد که ابتدای هر سال ابالغ میحقوق پايه طبق دستورالعمل ارسالی از اداره کار و اموراجتماعی می: مبناحقوق •

.در هر سال توسط وزارت کار ابالغ می شود : حق مسکن•

.در هر سال توسط وزارت کار ابالغ می شود : خواربار•

.در هر سال توسط وزارت کار ابالغ می شود : بن کارگری•

برابر حداقل دستمزد هر روز باشند به صورت ثابت ماهيانه معادل سه720باشد که دارای سابقة بيمة شامل افرادی می: اوالدحق•
(گرددشدگان تعلق میفرزند به بيمه2اوالد حداکثر تا حق. )گرددسال به ازای يک فرزند پرداخت می

مبلغی است که به نسبت مدت مأموريت و حقوق مبنا ، حق جذب ، و حق پست هر فرد محاسبه و پرداخت : حق مأموريت•
.گرددمی

آيد تا حقوق شخص را داشته باشد در اين قسمت می( پول خرد)در صورتيکه حقوق افراد در ماه قبل ماندة ناچيزی : روند ماه قبل•
.رند کند

.با توجه به سمت افراد و امتیاز آنها محاسبه می شود: حق پست•

.باشدمربوط به استفاده کارکنان مشمول شرکت از تلفن همراه شخصی خود برای امور شرکت می: حق مکالمات•

.شودعبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح يا عصر يا شب واقع می: نوبتکاری•
.هنگامی که در اثر اشتباه يا بنا به داليل ديگری در ماه قبل محاسبه مبلغی کمتر پرداخت شده باشد: طلب از قبل•

به عنوان مبالغی است که در ماه ...( کاری معوقه وحق اوالد معوقه، نوبت:مانند)گردد هايي که به عنوان معوقه در فيش ذکر میآيتم•
پرداخت آن ...( آوری سوابق و تأخير در ارائه مدارک مربوطه مانند جمع)گرفته و بنا به دالئلی های قبل به شخصی تعلق میيا ماه

.به تعويق افتاده است



فیش حقوقی و اطالعات موجود در آن

:ستون کسور•

.هايي است که در ستون وام  به همراه اقساط بیمه تکمیلی البرز ذکر شده استمبلغ قسط تمامی وام: جمع اقساط وام•

کلية مزايای مستمر را . )گرددحقوق هر شخص طبق جدول ماليات بر درآمد حقوق محاسبه و از حقوق اشخاص کسر می: ماليات•
(شودشامل می

آيد تا حقوق شخص داشته باشد در اين قسمت می( پول خرد)در صورتيکه حقوق افراد در ماه جاری ماندة ناچيزی : روند ماه جاری•
.را رند کند

.گرددمحاسبه و کسر می( مزايای مستمر به جز حق ماموریت و حق اوالد و روند ماه قبل)حقوق % 7به ميزان :بيمه سهم کارگر•
(گزارش توسط حسابداری. )هنگامی که مبلغی در حساب جاری کارکنان مشمول بدهکار می شوند : ساير کسور•

عوامل مزایا در حک % 50معادل . )گرددمبلغی که ماهيانه از حقوق اشخاص جهت سپردة صندوق مهرگان کسر می: اندازسپرده پس•
(حقوقی به جز حق خواربار، مسکن ، حق اوالدو بن کارگری

.در صورتی که فردی به صورت ساعتی غيبت داشته باشد: کسرکار•

:ستون وام•

.هايي که شخص گرفته است، طبق ضوابط مربوطهاقساط وام: وام•
بیمه والدین و بیمه کارکنان به همراه همسر و فرزندان: بیمه تکمیلی البرز•



فیش حقوقی و اطالعات موجود در آن

:گرددهايي که در قسمت تحتانی فيش حقوقی ذکر میآيتم
.مبلغی است که هر فرد در صندوق مهرگان به عنوان سپرده دارد: ماندة پس انداز

.آيدماندة مبلغی که با کسر ستون جمع کسور از ستون جمع مزايا به دست می: خالص پرداختی

.باشدبرای افراد شاغل در شرکت داروسازی باریج اسانس در بانک قرض الحسنه مهر ایران می: شماره حساب

به هر شخص موظف می باشد که اطالعات فیش حقوقی خود را کنترل و چنانچه مغایرتی مشاهده نمود تا پانزدهم هر ماه بایستی* 
واحد واحد منابع انسانی مراجعه و موضوع را اعالم نماید ، لذا هر گونه اعتراض تا تاريخ فوق قابل بررسی خواهد بود در غير اينصورت

.گويي و رفع مشکل حقوقی شخص نخواهد داشتگونه مسئوليتی در قبال پاسخمذکور هيچ





صندوق قرض الحسنه مهرگان 

:عضویت در صندوق
30عوامل حکم بر اساس )از حقوق ایشان % 5لیست حقوقی شرکت های فوق آورده شود و اشخاص حقیقی از زمانی که نام آن ها در 

.به عنوان پس انداز کسر گردیده و به عنوان عضو صندوق شناخته می شوند( روز شامل مزایای ثابت ماهیانه 
:سرمایه گذاری اولیه در صندوق 

ندوق در بدو تشکیل صندوق عبارت است از اندوخته افراد در حسابداری شرکت ها که در بدو شروع کار، به صسرمایه اولیه هر شخص 
.جدید انتقال داده شده و در فیش حقوقی به نام سپرده صندوق مشخص شده است

:خروج از عضویت
:هیچ یک از عضا حق خروج از صندوق را ندارند مگر در موارد ذیل

با شرکت تسویه حساب نمایند•
.بازنشسته یا بازخرید و یا از کارافتاده شوند•

:صندوق چند نوع وام دارد
.این وام جز عملیات اصلی صندوق است: وام عادی-1
:که در موارد خاص به شرح ذیل پرداخت می گردد: وام ضروری-2
بستری شدن اعضا و یا اقوام درجه یک در بیمارستان1-2
1فوت اقوام درجه 2-2
تعمیرات ساختمانی که بر اساس حوادر غیر مترقبه رخ می دهد3-2
وام ازدواج4-2
وام جهیزیه 5-2
وام زایمان 6-2



:مدیریتی وام 
ریق یک از عوامل انگیزش در کارآمد کردن نیروی انسانی و ایجاد نشاط و شادمانی و امید، برطرف کردن برخی ز نیز های اقتصادی از ط

.پرداخت وام به کارکنان توسط شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات صحیح و روز آمد می باشد
انواع وام

وام مدیریتی مختص مدیران و پزوهشگران و مسئولین فنی 1)
وام مدیریتی مختص روسا، سرپرستان و مدیران 2)

:ضوابط پرداخت وام شرکت
زان وام و بنابر طبقه بندی انجام گرفته شیوه و حداقل سنوات انجام گرفته در شرکت و می( جدول وام) مطابق جدول ذیل

:اختصاص یافته به کارکنان مشمول دریافت به شرح مندرج می باشد

وام مدیریتی

مدیران، پژوهشگران و مسئولینروسا و سرپرستان رده سازمانی 
فنی

لایر300.000.000لایر150.000.000سقف مبلغ وام

سال سابقه در پست فعلی 2سال سابقه در پست فعلی 3شرایط پرداخت وام

قسط متوالی24تعداد اقساط وام 

تکمیل فرم وکالت-3تکمیل فرم ضامن-2تکمیل فرم درخواست وام -1نحوه دریافت وام 

(با امضا ضامن و وام گیرنده) چک و سفته، معادل مبلغ واموثایق



:سایر شرایط
ع انسانی هر سال بودجه تخصیص وام ها با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره مشخص شده و با در نظر گرفتن بودجه مدیر مناب

.درخواست وام ها را قبول، نوبت گذاری و تصویب می کنند

.دسقف وام ها مندرج در جدول وام هر ساله با پیشنهاد مدیر منابع انسانی به مدیر عامل و تایید هیت مدیره قابل تغییر می باش

.پرداخت وام منوط بر رضایتمندی و موافقت مدیر مربوطه می باشد

.زمان پرداخت وام ها بعد از تصویب مدیر عامل با توجه به شرایط مالی شرکت توسط مدیر مالی مشخص می شود

.هیچگونه کارمزدی بابت وام شرکت دریافت نخواهد شد

مکان بعد از تسویه وام قبلی ا( درپست مربوطه)پرداخت وام به اشخاص، مطابق شرایط ذکر شده در ایین نامه وام  در طول مدت خدمت 
.پذیر می باشد

.هرگونه پرداخت وام توسط شرکت خارج از ضوابط آیین نامه، غیر قانونی و بال اجرا خواهد بود

ار شرکت بر اساس میزان وام و مدت سنوات خود را نیز به عنوان وثیقه در اختی( سفته-چک) وام گیرنده موظف است وثایق الزم و کافی
.  قرار داده و دیگر مالحظات را بر اساس جدول وام بپذیرد



نحوه کار با اینترانت داخلی

ه اشتراک همکار گرامی شما می توانید با استفاده از شبکه اینترانت داخلی در صورت تمایل فایل های مورد نظر خود را با همکاران ب•
:به اینصورت که. بگذارید

را sharing and securityابتدا یک فولدر جدید ساخته و فایل را در آن قرار می دهیم سپس روی فولدر راست کلیک کرده و گزینه •
را از طریق چپ کلیک روی آن انتخاب می کنیم و سپس دکمه share this folderانتخاب می کنیم پنجره ای باز می شود قسمت 

permissionاگر گزینه . را انتخاب می کنیمEvery oneیدا را پاک نکنیم تمام  کامپیوتر های شبکه می توانند به آن دسترسی پ
را می Addرا می زنیم و پس از آن دکمه Removeرا انتخاب و دکمه Every oneاما اگر نخواهیم دسترسی داشته باشند . کنند

را زده و نام کامپیوتر را انتخاب کرده Findnowرا انتخاب کرده سپس در پنجره بعدی دکمه Advancedزنیم در پنجره بعدی دکمه 
.حال کامپیوتر مورد نظر می تواند فایل های مورد نیاز را استفاده نماید.می زنیم okو تمام پنجره ها را 

:کرده باشد و شما بخواهید از آن استفاده کنیدshareدر صورتی که شخصی فایلی را برای شما •

ی کنیم و روی ابتدا وارد صفحه اصلی اینترانت شرکت شده و به قسمت لیست کامپیوترهای شبکه رفته واحد مورد نظر را انتخاب م•
.نام شخصی که فایل را برایمان ارسال کرده چپ کلیک می کنیم

.صفحه ای باز می شود می توانید فایل مورد نظر را استفاده نمائید•



EQMSنرم افزار 

ایندر.استشدهتعریفEQMSافزارنرمدرکاربرینامکشورسراسرشعبواسانسباریجشرکتدرشاغلهمکارانتمامیازایبه

ومکاتباتگردشماژولازاداریمکاتباتکیفینظاممدارکبانکماژولطریقازایزومدارکبهدسترسیافزارنرم

Paperصورتبهبهبود/پیشگیرانه/اصالحیاقدامماژولازبهبودفرصتدرخواست lessگیردمیانجام.

خواهدایجادافزارنرمدرکاربرینامکامپیوترواحدطریقازFI08فرمواحددرقالبمدیردرخواستازپسالورودجدیدپرسنلجهت

.شد

تاییدازپسوتکمیلواحدمدیرتوسطFD23مدارکبهدسترسیدرخواستفرماستالزمکیفینظاممدارکبهدسترسیجهت

.گرددمیایجادهاروشوهاسیستمواحدطریقازدسترسی



نحوه تهیه و یا تغییر مدارک ایزو

مدارکدرتغییر/تهیهدرخواستفرمابتدااستالزم(اجرایینامه،روشآئیندستورالعمل،فرم،)ایزومدارکتغییریاوتهیهجهت

تکیفیهاروشوهاسیستمواحدجهتواحدمسئولتاییدازپسوتکمیلدهندهپیشنهادتوسطEQMSافزارنرمدر(FD03کد)

.گرددارسالگذاریکدومدرکاصالحجهت

.باشدمیمعتبرغیرروشهاوسیستمهامهندسیواحداطالعبدونمدارکدرتغییریاوتهیهاستذکربهالزم



واحد آموزش

الزمامكاناتردنآوفراهمو(کیفیتبرگذارتاثیرکارکنانخصوصاً )پرسنلفنیدانشوعلمیسطحارتقاءراستایدرواحداینفعالیت

.باشدميآنانآموزشجهت

وودهنمآموزشیتقویمتهیهبهاقدامسالهرابتدایدرهمچنیننمایدمیآموزشیپروندهتهیهبهاقدامافرادورودبدودرواحداین

واحدیازکهافرادییاواالستخدامجدیدافرادبرایو.نمایدمیبرگزارسازمانیبرونوسازمانیدرونبصورتراهاییدورهتقویمطبق

:گرددمیبرگزارصورتاینبهکارحینآموزشاندشدهجاجابهدیگرواحدبه

(FI13).شودمیبرگزارجدیداالستخدامکارکنانبرایکههاییآموزشازاستعبارت:استخدامبدوآموزش

.دنمایمیکسبراالزمآمادگیآزمونگرفتنجهتاستخدامبدودفترچهمطالعهواولیههایآموزشازپساالستخدامجدیدفرد

.(FI13)کارحینآموزشفرمتکمیلوذیربطهمکاریاوسرپرست/مدیرتوسطفراگیربهکارحینآموزشاجرای:کارحینآموزش

.افتدمیاتفاقموردیومدتکوتاهصورتبهوبودهخارجرسمیحالتازکارحینآموزش



مهارتهاماتریس 

:دداصلی در تعیین نیاز های آموزشی کارکنان تهیه ماتریس مهارتها است که طبق مراحل زیر تدوین، تصویب و ابالغ  میگرگام 

و جمع آوری اطالعاتمطالعه ( 1
به منظور آگاهی از مهارت های ضروری برای انجام یک شغل به جمع آوری اطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل شغلی، واحد آموزش 

م و و مهارتهای مهاستراتژیها، مأموریتها، پروژه ها و برنامه های عملیاتی فرآیند، نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و شکایات مشتریان پرداخته
.کلیدی هر شغل را با همکاری ذی نفعان شناسائی و مبنای ارزیابی قرار میدهد

:پیش نویس استاندارد آموزشی مشاغلتهیه ( 2
این . ارائه می گرددFI20-01نتایج مطالعات در شرکت برای هر فرآیند به صورت مجزا در قالب یک ماتریس با فرمی مشخص با کدفرم 

نیاز ماتریس شامل عنوان مهارتهای شناسائی شده با مشخص کردن درجه مطلوبیت سازمانی، عناوین پست ها و سایر اطالعات مورد
.جهت مراحل بعدی فرایند آموزش که در فرم آمده است، در هر واحد خواهد بود

با توجه به ارزیابی های HSEتعیین استانداردهای آموزشی مشاغل در زمینه ایمنی و بهداشت و زیست محیطی می بایست توسط واحد 
.  صورت گرفته صورت پذیرد

:بندی عناوین برنامه های آموزشی برای هر پست با همکاری کلیه  واحدهااولویت ( 3
ت واحد آموزش حین ارزیابی مهارتها اقدام به اخذ نظر مدیر فرآیند در خصوص اولویت مهارت در قالب فرم ماتریس مهارتها  برای هر پس

تر می واحد آموزش با توجه به اولویت های ثبت شده از طرف مدیران اقدام به برگزاری دوره آموزشی به ترتیب از اولویت باال. می نماید
.نماید



ثبتازپسباشدسازمانیبروندورهبهنیازآموزشیسنجینیازیاوتقویمبهتوجهباکهصورتیدر:سازمانیبرونآموزش

ازلقبروزاستموظففراگیر.شودمیدادهفراگیربهدورهدرشرکتابالغیهدورهوجهپرداختوآموزشواحدتوسطنام

.یابدحضوردورهدربرگزاریزماندرونمایدثبتسیستمدرراخودمأموریتدورهبرگزاری

یمبرگزارشرکتداخلدرآموزشمسئولومدیریتصالحدیدبربناسالطولدرهادورهازتعدادی:سازمانیدرونآموزش

.یابندحضورهادورهایندرتوانندمیابالغیهدریافتصورتدرنیزهادورهاینفراگیران.گردند

تکمیلرا(FI02کد)سمینار/دورهارزیابیفرمبایستمیفراگیرسازمانیبرونوسازمانیدرونآموزشهایپایانازپس

ازپسآموزشواحددهدتحویلآموزشواحدبهآموزشیپروندهدردرججهتراآنگواهینامهدریافتازپسونماید

.دهدمیتحویلفراگیربهراآناصلگواهینامهاسکن

واحدردنفریکحداقلاطالعبهرانظرمورددورهآموزشیمباحثکلیهشودمیمتعهدفرداموزشیدورهپایاندر:بازگویی

.برساندمربوطه

واحد آموزش



کد فرم:                                                                اسامی دستورالعمل ها و آیین نامه های عمومی مورد استفاده

PD10....................................................................روش اجرایی اقدامات اصالحی، پیشگیرانه و بهبود1)

PO11........................................................................................................روش اجرایی امور اداری2)

RO09...................................................................................ادارینامه نحوه نگارش نامه های ایین 3)

RO06.....................................................................کارایین نامه جابه جایی و تسویه حساب و پایان 4)

RO03......................................................................................................کارکنانایین نامه رفاهی 5)

RO13...................................................................................کارکردایین نامه کنترل تردد و محاسبه 6)

…PO41..................................عملکردعملکرد کارکنان و طرح های انگیزشی مبتنی بر آیین نامه مدیریت 7)

..…PI13........................................................................................................آموزشروش اجرایی 8)

WH100.....................................................................................دستورالعمل ارگونومی در محیط کار9)

WH120...........................................................دستورالعمل استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی 10)

WH121.............................................................................................دستورالعمل مدیریت پسماند11)

.WH123..........................................................................دستورالعمل استفاده از خاموش کننده ها  12)

…WH27................................................دستورالعمل آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای مواد شیمیایی13)

ها و دستورالعمل های ایمنی روش 14)



نحوه درخواست کاال از انبار

:مراحل انجام کار در نرم افزار همکاران سیستم
ورود به برنامه انبار همکار سیستم-1

ورود به منوی درخواست کاال از انبار-2

+کلیک روی دکمه  ایجاد -3

رف مرکزدر قسمت نوع درخواست در باالی فرم برای کاالهای از نوع دارایی ثابت عنوان دارایی ثابت را انتخاب نموده و برای بقیه کاالها، مص-4
.تعریف می گردد

(م می گیرددر قسمت جستجو، قسمتی از نام واحد تایپ و با فشار کلید فیلتر جستجو انجا)ثبت درخواست کننده از داخل کمبوباکس -5

ثبت مصرف کننده از طریق کمبوباکس-6

در بخش در قسمت کد کاال کلیک نموده و در داخل کمبوباکس مربوطه روی ستون عنوان کاال کلیک کرده و با تایپ قسمتی از نام کاال-7
.  جستجو و کلیک کلید فیلتر، کاال را انتخاب می نمائیم

وارد نمودن مقدار کاال در ستون مربوطه-8

موده و در روی پنجره درخواست کاال استفاده ن+ در صورت نیاز به اضافه نمودن ردیف جدید، از فلش رو به پایین صفحه کلید و یا دکمه -9
.پایان کلید ثبت را فشار می دهیم



فرصت بهبود و نظام پیشنهادات

:  پیشنهاد فرصت برای بهبود

:گروهی که در راستای اهداف کیفی شرکت بوده حداقل یکی از موارد زیر را شامل شود/ارائه یک ایده فردی

....(  ضايعات و -منابع انسانی-زمان-مالی)صرفه جويي در هزينه ها -

...(بسته بندی و -فرموالسيون)بهبود کيفيت محصول-

مدارک و مستنداتبهبود يا رفع عدم انطباق در روش های اجرايي،-

بهبود در عملکرد منابع انسانی و افزایش انگیزه کارکنان-

(فروش)ایجاد و افزایش درآمد -



فرصت بهبود و نظام پیشنهادات

:پيشنهادهاي غيرقابل قبول 

پيشنهادهاي تكراري -

پيشنهادهاي گنگ ، مبهم و غيرقابل اجرا-

.پيشنهادهايي كه جنبه شكايت ، انتقاد و درخواست داشته باشد -

.گروه ديگري باشد / پيشنهادهايي كه ثابت شود متعلق به فرد -

.گروه پيشنهاد دهنده و يا گروه و فرد خاصي را مد نظر قرارداده باشد / پيشنهادهايي كه صرفًا منافع فرد -

.پيشنهادهايي كه مربوط به حوزه خارج ازشرکت باشد-

.پيشنهادهايي كه دقيقًا جزء شرح وظايف فرد باشد-

.  بهبود ثبت نمایند/ پیشگیرانه /ماژول اقدام اصالحی EQMSافراد در صورت تمایل می توانند پیشنهادات خود را از طریق نرم افزار 



:مراحل خرید دارو محصوالت شرکت

قوقحازدارومبلغبگیردتحویلفروشگاهازراخوددارویخروجهنگامنماییدمراجعهسازمانفروشگاهبهتوانیدمیداروخریدجهت

.گرددمیکسرشخصماهآخر

ازد،خریبهافرادتمایلصورتدر.باشدمیموجوددارودرخواستفرمدرآنهاقیمتومصرفموردهمراهبهداروهاکلیهلیست:نکته

.گرددمیلحاظتخفیفکنندهمصرفقیمتبهنسبت%18پرسنلبرایهادارواینقیمت

پرسنلوهپذیرفتصورتشرکتفروشگاهطریقازفقطمذکوراقالمفروششرکت،محصوالتوداروفروشاموربخشیدننظممنظوربه

خریدبهاقدام16:30الی16و15الی14:30ساعتدرشرکتفروشگاهبهمراجعهباتوانندمیمشتریانسایرهمچنینوشرکت

انتظاماتتوسطمذکورکاالیبافروشندهازدریافتیفاکتورمطابقتازوپسنمودهنظرموردمحصول

.نمایندخارجشرکتازرانظرموردکاالی



نام داروها و موارد مصرف

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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 Prosta Barij Softیجکپسول نرم پروستا بار

Capsule 

بهبود عملكرد پروستات در هايپرپالزي خوش خيم
جلوگيري از ريزش مو،(BPH)پروستات 

.کپسول با مقدار کافی آب ميل شود1روزي 

Urtidin Oral Dropقطره خوراکی اورتیدین2
رفع مشكالت ادرار کردن در هايپرپالزي خوش خيم 

(BPH)پروستات 
بار در روز همراه با مقداري مايعات۳قطره ۴۰

۳
قرص روکشدار اورتیدین 

Urtidin Barij F.C. Tabletباریج
رفع مشكالت ادرار کردن در هايپرپالزي خوش خيم 

(BPH)پروستات 
قرص بعد از غذا همراه با مقداري مايعات 1بار در روز هر بار ۳

.ميل شود

Lithorex-B Tabletبی_قرص لیتورکس ۴
فع سنگهاي پيشگيري از تشكيل سنگ کليه، کمک به د

، مسكن، ضد التهاب، ضد اسپاسم(مدر)ادراري 
.قرص با آب فراوان ميل شود1ساعت 6هر 

5

ن
ما

زای
و 

ن 
زنا

اُکپسول نرم باریج ای پی
Barij(روغن گل مغربی) EPO Soft Capsule

بيماران درمان کمكی  نوروپاتی ديابتی و اختالل نعوظ در
،MSي ديابتی، بهبود عالئم آرتريت روماتوئيد و بيمار

PMS)درمان کمكی سندرم پيش از قاعدگی  و  (
گرگرفتگی دوران يائسگی

يل کپسول نرم يا طبق دستور پزشک م2تا 1بار در روز هر بار 2
.شود

 Fennelin Barij Softجکپسول نرم فنلین باری6

Capsule

افزايش شير مادر در دوران شيردهی، تسكين دردهاي
دوران قاعدگی

.کپسول نرم ميل شود1ساعت ۴هر 

 Fennelin Barij Oralجقطره خوراکی فنلین باری7

Drop

افزايش شير مادر در دوران شيردهی، تسكين دردهاي
دوران قاعدگی

قطره همراه با مقداري مايعات۳۰ساعت ۴هر 

 Menohelp Barijکپسول منوهلپ8

Capsule

گی، گُرگرفت: کمک به برطرف شدن عالئم يائسگی 
تعريق شبانه

.روزي يک کپسول به همراه غذا ميل شود

 Leucorex Barij Vaginalیجکرم واژینال لکورکس بار9

Cream

ومونايی درمان عفونت هاي کانديدائی، باکتريايی و تريك
واژن

.شب متوالی استفاده شود1۰الی 7يک اپليكاتور داخل واژن براي 

Vagiheal Barijواژیهیل باریج1۰
، مرطوب کننده طبيعی واژن، برطرف کننده خشكی

سوزش، خارش و مقاربت دردناک ناشی از آتروفی واژن

درمان )گرم ژل هنگام خواب 2/5شب متوالی، هر شب 7بمدت 
درمان )گرم 2/5مرتبه  هر بار 2، سپس هفته اي (اوليه

داخل واژن استعمال می شود( نگهدارنده

درمان يبوستLaxi Herbشربت الکسی هرب11
ز سی سی سه بار در روز، کودکان باالتر ا5دو پيمانه : بزرگساالن

سی سی سه بار در روز ، کودکان کمتر از5يک پيمانه : سال1۰
سی سی سه بار در روز2/5يک پيمانه : سال1۰
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Prolivکپسول پرولیو باریج Barij Capsuleبار، هر بار يک کپسول يا طبق نظر پزشک ميل شود۳تا 1روزي کمک درمان کبد چرب و هپاتيت ويروسی، محافظ کيسه صفرا.

Supermintاریجکپسول نرم سوپرمینت ب1۳ Barij Soft 

Capsule
.کپسول نرم بعد از غذا ميل شود1ساعت 8هر ضد نفخ، درمان سوء هاضمه، مهار تكثير هليكوباکترپيلوري

Supermintاریجقطره خوراکی سوپرمینت ب1۴ Barij Oral Dropقطره از فرآورده با کمی آب مخلوط و بعد از هر وعده غذاي اصلی ميل شود2۰ضد نفخ، درمان سوء هاضمه، مهار تكثير هليكوباکترپيلوري.

.اپليكاتور از راه مقعد استفاده شود1بار، هر بار 2هفته، روزي 2به مدت رفع عالئم ناشی از هموروئيد، درمان شقاق مقعدMG Barij Rectal Oinmentپماد ام جی باریج15

رفع عالئم ناشی از هموروئيد، درمان شقاق مقعدMG Barij Topical lotionجلوسیون موضعی ام جی باری16
.قطره از محلول آغشته نموده و به ناحيه مقعد بماليد1۰-15بار، هر بار کمی پنبه را به 2روزي 

.بهتر است قبل از مصرف، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبی شسته شود

 Anti-Fissure Barij Rectalکرم آنتی فیشر باریج17

Cream
.بار هر بار يک اليه نازک از کرم در محل شقاق ماليده شود2روزي درمان شقاق مقعد

Jalinusشربت جالینوس باریج18 Barij Syrupتقويت معده، درمان سوء هاضمه، ضد تهوع دوران بارداري

:تقويت معده
.ساعت قبل از غذا ميل شود2تا 1قاشق غذاخوري 2تا 1: بزرگساالن

.ساعت قبل از غذا ميل شود2تا 1قاشق مرباخوري 2تا 1:  سال5کودکان باالي 
:تهوع بارداري

.ساعت قبل از غذا ميل شود2تا 1قاشق غذاخوري 2تا 1
:درمان سوء هاضمه

.قاشق غذاخوري پس از غذا ميل شود2تا 1:  بزرگساالن
.قاشق مرباخوري پس از غذا ميل شود2تا 1:  سال5کودکان باالي 

قاشق مرباخوري ميل شود2تا 1هر بار ( قبل از صبحانه و قبل از خواب)بار 2روزي (GERD)رفع عالئم بيماري برگشت محتويات اسيدي معده به مري Anti Reflux-B Syrupبی-شربت آنتی رفالکس19

Gastrolitاریجکپسول نرم گاسترولیت ب2۰ Barij Soft 

Capsule
IBS)درمان عالئم سندروم روده تحريک پذير  .کپسول نرم ميل شود1ساعت 8هر درمان سوء هاضمه،(

21
قطره  خوراکی گاسترولیت 

Gastrolitباریج Barij Oral Drop درمان عالئم سندروم روده تحريک پذير(IBS قطره همراه با مقداري مايعات2۰ساعت 8هر درمان سوء هاضمه،(

Golghand Barij Majunمعجون گلقند باریج22
2ي ملين، رفع يبوست به خصوص در خانم هاي باردار و کودکان باال

سال
.قاشق مرباخوري نيم ساعت بعد از غذا ميل شود2تا 1بار در روز هر بار ۳: بزرگساالن

.قاشق چايخوري نيم ساعت بعد از غذا ميل شود1بار در روز هر بار ۳:کودکان باالي دو سال

.روز ميل شود۳ساعت يک کپسول نرم به مدت 8هر عدرمان اسهال غير عفونی، کاهش دلپيچه و کاهش تعداد دفعات دفLomex Barij Soft Capsuleکپسول نرم لومکس باریج2۳

روز۳بار در روز به مدت ۳-۴قطره با يک استكان آب 2۰عدرمان اسهال غير عفونی، کاهش دلپيچه و کاهش تعداد دفعات دفLomex Barij Oral Dropقطره خوراکی لومکس2۴

 Castorex Barij Softاریجکپسول نرم کاستورکس ب25

Capsule
.بار، هر بار يک کپسول نرم همراه غذا ميل شود2تا 1روزي ملين، برطرف کننده يبوست

26
کپسول نرم روغن گل محمدی

باریج
Roghan Gol Mohammadi 

Barij Soft Capsule
(IBD)ضد التهاب معده، بهبود التهاب روده 

.کپسول نرم نيم ساعت قبل از غذا ميل شود1سه بار در روز، هر بار : التهاب معده
.کپسول نرم نيم ساعت قبل از غذا ميل شود2سه بار در روز، هر بار (: سحج امعاء)رفالکس معده به مري و بيماري التهابی روده 

 Hepatoheal Barij Chewableیجقرص جویدنی هپاتوهیل بار27

Tablet

يژه هپاتيت تحريک متابوليسم کبدي، درمان کمكی اختالالت کبد به و
Bمزمن 

.قرص قبل از غذا به خوبی جويده شود2تا 1بار هر بار ۳روزي : سال12بزرگساالن و افراد باالي 
.قرص قبل از غذا به خوبی جويده شود1بار هر بار ۳روزي : سال12تا 6سنين 

.روزي سه بار هر بار نصف قرص قبل از غذا به خوبی جويده شود: سال6سنين زير 
.(سال قرص ها را به صورت خرد شده دريافت نمايند۳کودکان زير )

.بار به موضع ماليده شود۳الی 2روزي برطرف کننده نفخ، رفع قولنج معدهSafflower Oil Barij(موضعی)روغن کافشه باریج 28

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول



29

ن
سک

م
-

ی 
کلت

س
و ا

ی 
الن

ض
ع

ضد درد، ضد التهاب، مسكن دردهاي عضالنی اسكلتی Aromix Barij Topical Gelژل موضعی آرومیکس باریج
بار هر بار يک اليه نازک از ژل روي ناحيه دردناک و ملتهب ۳روزي 

.ماليده شود

 Osteofix Barij Topicalاریجکرم موضعی استئوفیکس ب۳۰

Cream
ضد التهاب و مسكن دردهاي عضالنی و اسكلتی

بار هر بار يک اليه نازک از کرم روي ناحيه دردناک و ملتهب۳روزي 
.ماليده شود

CM Barij Topical Sprayاسپری موضعی سی ام باریج۳1
يت زانو، تسكين دردهاي عضالنی اسكلتی و عالئم استئوآرتر

گرفتگی عضالنی، کشيدگی تاندومی
پاف از ۳بار، هر بار حداکثر ۴با توجه به وسعت ناحيه دردناک، روزي 

.فرآورده را روي ناحيه اسپري شده و به آرامی ماساژ داده شود

CM Barij Topical Lotionجلوسیون موضعی سی ام باری۳2
يت زانو، تسكين دردهاي عضالنی اسكلتی و عالئم استئوآرتر

گرفتگی عضالنی، کشيدگی تاندومی
بار، هر بار مقداري از لوسيون ۴با توجه به وسعت ناحيه دردناک، روزي 

.سی ام باريج روي ناحيه به آرامی ماساژ داده شود

Capex Barij Topical Creamکرم کپکس باریج۳۳
تسكين درد تسكين درد در نوروپاتی ديابتی و آرتريت روماتوئيد،

عد از زونامفصل و گرفتگی عضالنی، تسكين دردهاي عصبی ب
ود بار در روز، هر بار مقدار کمی از کرم روي موضع دردناک ماليده ش۴تا 

هفته ادامه يابد2و درمان براي حداقل 

تسكين دردهاي عضالنی، اسكلتی و مفصلیNetonal Barij Tabletقرص نتونال باریج۳۴
بار در روز هر بار يک قرص ميل ۳: سال12بزرگساالن و افراد باالي 

شود

 Barij Blackseed Oil Softجکپسول نرم بلک سید باری۳5

Capsule

و درمان کمكی آرتريت روماتوئيد، برطرف کردن درد مفاصل
و کمر، برطرف کردن دردهاي عضالنی و اسكلتی ناشی از س

مزاج سرد
روزانه يک عدد کپسول نرم، همراه با مقداري مايعات ميل شود

 Black seed Oil Barij(موضعی)روغن سیاهدانه باریج ۳6

(Topical)
بار مقداري از روغن به موضع ماليده شود۳روزي رفع درد مفاصل، تقويت نيروي جنسی

Mentha Barij (Topical)لوسیون موضعی منتا۳7
درمان سردرد، درمان دردهاي عضالنی اسكلتی، رفع احتقان

بينی

:سردرد
اليد و در قطره از محلول منتا را به ناحيه پيشانی و گيجگاهی بم1۰تا 5

.دقيقه مجدداً تكرار نماييد۳۰تا 15صورت لزوم اين عمل را  بعد از 
قطره از محلول 1۰تا 5بار در روز هر بار ۳-۴:دردهاي عضالنی اسكلتی

.منتا را به محل بماليد
قطره از محلول منتا را روي لب 2-۳بار در روز هر بار 2-۳:احتقان بينی

موده و جلو فوقانی بماليد يا دستمال تميزي را با چند قطره از آن آغشته ن
بينی خود بگيريد

Squash Oil Barij(Topical)(موضعی)روغن کدو باریج ۳8

ننده برطرف کننده گرفتگی عضالنی، مرطوب کننده و نرم ک
موضعی

خواب آور

اژ مرتبه در محل گرفتگی ماليده و ماس۳روزي : جهت گرفتگی عضالت 
.داده شود

مرتبه در روز به صورت ۳الی 2: به عنوان مرطوب کننده و نرم کننده
.موضعی مصرف شود

ساعت دو قطره داخل بينی و گوش چكانده 12هر : به عنوان خواب آور
.شود

روزي پنج بار در موضع ماليده شودرفع درد مفاصل، بهبود عالئم اگزماي پوستیWalnut Oil Barij(موضعی)روغن گردو۳9

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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.بار هر بار يک قرص ميل شود۳روزي کاهش دهنده قند خونGlucoherb Barij Tabletقرص گلوکوهرب باریج 

 Viniscin Capsuleکپسول وینیسین۴1
درمان کمكی واريس هاي سطحی و عمقی، 

نارسايی مزمن وريدي 
.ساعت يک کپسول يا طبق نظر پزشک ميل شود12هر 

Annab Barij Syrupشربت عناب باریج۴2
کبد رقيق کننده و تصفيه کننده خون، درمان کمكی

چرب، کاهش دهنده فشار خون
.قاشق غذاخوري ميل شود2بار هر بار ۳روزي 

Atheromod-B Tabletبی-قرص آترومد۴۳
سيريد و پيشگيري از تصلب شرائين، کاهش تري گلي

HDLکلسترول، کاهش قند خون، افزايش 
.قرص هنگام صرف غذا ميل شود2تا 1بار در روز هر بار ۳

Glucorex-B Babletبی-قرص گلوکورکس۴۴
کاهش ،IIدرمان کمكی در بيماران مبتال به ديابت نوع 

HDLافزايش LDLتري گليسريد و 
.بار هر بار يک قرص ميل شود۳روزي 

Olivin Tabletقرص اولیوین۴5
رمان تقويت قلب و عروق، درمان کمكی فشارخون باال، د

کمكی کلسترول باال
نوبت همراه با مقداري ۳تا 2قرص منقسم در 5تا ۳روزي 

.مايعات ميل شود

.قرص با مقدار کافی مايعات ميل شود1بار، هر بار ۳روزي(هايپرتانسيون)درمان فشار خون باال Hyporex-B F.C Tabletهایپورکس۴6

۴7

ی
س

جن
ی 

وا
ت ق

وی
قطره خوراکی گل سرخ تق

.قطره همراه با مقداري مايعات ميل شود15بار هر بار 2روزي ضد افسردگی، افزايش دهنده ميل جنسیBarij Rose Oral Dropباریج

درمان اختالل نعوظHighsense Barij Tabletقرص های سنس باریج ۴8
بار هر بار يک قرص بعد از غذا همراه با يک ليوان آب 2روزي 

.ميل شود

 Libimax Barij Softباریجکپسول نرم لیبیمکس۴9

Capsule
بار، هر بار يک عدد همراه با مقداري مايعات ميل شود2روزي افزايش دهنده ميل جنسی

5۰

ن
وز

ش 
اه

ک

یره کپسول نرم لیموترش و ز
باریج75

Lime & Cumin Barij 

75mg Soft Capsule

کاهش وزن و تثبيت آن، کاهش تري گليسيريد،
LDLکلسترول و 

ه ، هر بار يک کپسول نرم همرا(ناهار و شام)بار درروز 2:  ليموترش
.با مقداري مايعات قبل ازغذا ميل شود

ا ، هر بار يک کپسول نرم همراه ب(ناهار و شام)بار در روز 2:  زيره
.مقداري مايعات بعد از غذا ميل شود

51
یره کپسول نرم لیموترش و ز

باریج25
Lime & Cumin Barij 

25mg Soft Capsule
کاهش وزن 

، هر بار يک کپسول نرم (ناهار و شام)بار درروز 2:  ليموترش
.همراه بامقداري مايعات قبل ازغذا ميل شود

ا ، هر بار يک کپسول نرم همراه ب(ناهار و شام)بار در روز 2: زيره
.مقداري مايعات بعد از غذا ميل شود

52
قطره خوراکی لیموترش و 

زیره باریج
Lime & Cumin Barij

Oral Drop
کاهش اشتها، کاهش وزن و تثبيت آن

قطره همراه با 2۰، هربار (ناهار وشام)بار در روز 2: ليموترش
.مقداري مايعات قبل از غذا ميل شود

قطره همراه با مقداري 2۰، هربار (ناهار وشام)بار در روز 2: زيره
.مايعات بعد از غذا ميل شود

کاهش وزن Greenfit Capsuleکپسول گرین فیت5۳
عدد کپسول نيم ساعت قبل از 2تا 1بار هر بار ۳تا 2روزانه 

.وعده غذايی، همراه با يک ليوان آب يا عرق زيره ميل شود

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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درمان آفت دهان، درمان تبخالMyrtex Topical Solutionمحلول میرتکس باریج
قطره از محلول روي يک تكه پنبه کوچک 1۰بار در روز، هر بار 6تا 5

.ثانيه روي ضايعه آفتی قرار داده شود۳۰تا 2۰ريخته و به مدت 

Myrtexخمیر دهانی میرتکس باریج55 Barij Oral Pasteدرمان آفت عود کننده دهان
ز مقدار مناسبی ا( بعد از صبحانه و ناهار و قبل از خواب)بار در روز ۳

عد تا يک ساعت ب. خمير را روي محل آفت قرار داده کمی فشار داده شود
.از مصرف دارو، از خوردن و آشاميدن خودداري شود

مسكن درد دندان، درمان کمكی عفونت هاي دندان و لثهDenta Barij Oral Pasteخمیر دهانی دنتا باریج56
دود ح)بار در روز، هر بار به اندازه نصف بند انگشت ۳تا 2بر حسب نياز  

ن از فرآورده در محل دردناک يا حفره ايجاد شده در دندا( ميلی گرم25۰
.قرار داده شود

درمان عفونت حاد گوش خارجیLamigex Barij Otic Dropقطره گوش المیژکس باریج57

دقيقه 5بعد از مصرف، تا . قطره داخل گوش چكانده شود۳ساعت 12هر 
اال باشد گوش در وضعيت خوابيده به صورتی که گوش مبتال به سمت ب

رف، قبل از مص. حداقل طول دوره درمان يک هفته است. قرار گرفته شود
.  مجراي خارجی گوش به خوبی تميز و خشک شود

Matrica Barij Mouthwashدهانشویه ماتریکا باریج58
ضدعفونی کننده و ضدالتهاب دهان و لثه، کنترل پالک

ميكروبی دهان
قطره از دهانشويه در نصف ليوان آب6۰تا 5۰بار در روز هر بار ۳حداقل 

.ثانيه غرغره شود۳۰ريخته شده و  به مدت 

59
روغن گل محمدی باریج 

بار ماليده شود۳تا 2به شكل موضعی روزانه درمان درد و وز وز گوشBarij Rose Oil (Topical)(موضعی)

6۰

ی
س

نف
ه ت

گا
ست

د

.بار در روز هر بار يک قاشق مرباخوري ميل شود۳درمان سرفه، خلط آورBronchobarij Syrupشربت برونکو باریج

Banafsheh Barij Syrupشربت بنفشه باریج61
گی صدا، تب بر، ضد التهاب گلو و نرم کننده حنجره، رفع گرفت

ضد سرفه و خلط آور

قاشق غذاخوري با يک ليوان آب ميل 2تا 1ساعت 8هر : بزرگساالن
.شود

قاشق مرباخوري با يک ليوان آب ميل 2تا 1ساعت 8هر : کودکان
.شود

.بار در روز، هر بار يک قاشق مرباخوري ميل شود۳(مناسب براي بيماران ديابتی) درمان سرفه حاد Coughnolix Barij syrupشربت کافنولیکس62

 Thymogel Barij Softکپسول نرم تیموژل باریج6۳

Capsule
.کپسول نرم با يک ليوان آب ولرم ميل شود1ساعت 8هر درمان سرفه حاد

درمان سرفه حادTussivin Oral Dropقطره خوراکی توسیوین6۴

.قطره با يک استكان آب ميل شود2۰بار در روز، هر بار ۳
يتوان در مواردي که طعم توسيوين مخصوصا در کودکان مطلوب نباشد م

عی قطره از توسيوين را با مقداري آب مخلوط و به صورت موض۳۰تا 2۰
.روي ناحيه سينه ماليد

.صبح ها دو قاشق غذاخوري همراه با يک استكان آب گرم ميل شودبهبود تنگی نفس، دافع مواد بلغمی و سوداويSekanjebin Onsoli Barijباریجشربت سکنجبین عنصلی65

Barij Eucalyptus Inhalerقطره غیر خوراکی اکالیپتوس66
احتقان پيشگيري و درمان عفونت هاي تنفسی، بهبود سرفه و

بينی

1۰۰قطره از افشرده بخور اکاليپتوس باريج را در۴روزي چند بار،  هر بار 
ر سی سی آب جوش يا در محل مخصوص دستگاه بخور ريخته و بخو

.دهيد

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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 Deproherb Barij Softکپسول نرم دپروهرب

Capsule
ضد افسردگی

ي بار در روز، هر بار يک کپسول نرم بعد از غذا همراه با مقدار2
.مايعات ميل شود

Deproherbقطره دپروهرب68 Barij Oral 

Drop
قطره بعد از غذا همراه با مقداري مايعات2۰بار در روز، هر بار 2ضد افسردگی

قطره با مقداري مايعات1۰-2۰بار در روز، هربار ۳ضد افسردگیOrange Oral Dropقطره خوراکی پرتقال69

کپسول يا طبق نظر پزشک۳تا 2روزانه تقويت حافظه، پيشگيري و درمان آلزايمرAlzstop Barijیجکپسول آلزاستاپ بار7۰

خواب آور، مسكنPoppy Seed Oil(موضعی)روغن خشخاش71
.بار به پيشانی ماليده شود۳روزي 

.قطره در هر گوش چكانده شود۳تا 2مرتبه ،هر بار ۳روزي 

72

ور
هاآ

شت
و ا

ی 
ویت

تق

Appetizer Barijشربت اشتهاآور باریج

Syrup
.بار، هر بار يک قاشق غذاخوري قبل از غذا ميل شود۳روزي اشتهاآور

 Aloe vera Barijشربت آلوئه ورا باریج7۳

Syrup

رابر تقويت سيستم ايمنی بدن، افزايش مقاومت در ب
زايش ، اف(سرماخوردگی و آنفلوانزا)بيماري هاي ويروسی 

مقاومت در برابر آلرژي
.قاشق مرباخوري قبل از صبحانه ميل شود2تا 1روزي 

 Aloe vera Barijجکپسول آلوئه ورا باری7۴

Capsule

رابر تقويت سيستم ايمنی بدن، افزايش مقاومت در ب
زايش ، اف(سرماخوردگی و آنفلوانزا)بيماري هاي ويروسی 

مقاومت در برابر آلرژي
.کپسول با مقداري آب ميل شود2تا 1روزي 

باریج3کپسول نرم امگا
Barij Flaxseed Oil 

Soft Capsule

کاهش خطر ابتال به بيماريهاي قلب و عروق، 
ضدالتهاب، کاهش فشار خون

.بار در روز، هر بار يک کپسول نرم همراه با غذا ميل شود۳

اشتهاآور، رفع سكسكهTarragon Oral Dropقطره خوراکی ترخون76

قطره همراه با 1۰-2۰بار، هر بار ۳روزي : براي تحريک اشتها
.مقداري مايعات قبل از غذا ميل شود

قطره ترخون روي آن 1-2حبه قندي که : براي رفع سكسكه
.چكانده شده، ميل شود

77

ال
طف

ا

Dentikidژل دنتی کید باریج Barij Gel تسكين درد و التهاب لثه کودک
بار، هر بار ۴تا ۳هنگام رويش دندان هاي شيري کودک، روزي 

مقدار کمی از ژل را بر روي نوک انگشت قرار داده و روي لثه
.تحريک شده کودک ماساژ داده شود

Laxaplus Syrupشربت الکساپالس78
درمان يبوست

ميلی ليتر  2/5بار در روز، هر بار 2تا 1: سال 2ماه تا 6کودکان 
.ميل شود

ميلی ليتر 5تا 2/5بار در روز، هر بار ۳: سال2کودکان بزرگتر از 
.ميل شود

.ميلی ليتر ميل شود1۰تا 5بار در روز، هر بار ۳: بزرگساالن

 Coughstop Barijشربت کاف استاپ79

syrup
اکسپكتورانت، ضدسرفه

.ميلی ليتر ميل شود2/۳: سال5تا 1کودکان سنين 
.ميلی ليتر ميل شود۳/۴: سال11تا 6کودکان سنين 

.ميلی ليتر ميل شود۴/5: سال12بزرگساالن و کودکان باالي 
بار در روز ۳دوز مصرفی با استفاده از پيمانه مدرج همراه شربت، 

.مصرف شود( صبح، ظهر، شب)

 Appetizer Barijنشربت اشتهاآور کودکا8۰

Syrup
.بار، هر بار يک قاشق چايخوري قبل از غذا ميل شود۳روزي اشتهاآور

81
و 20)کرم کودک باریج 

پوستپيشگيري و درمان ادرار سوختگی، نرمی و لطافتBaby Cream Barij(گرمی50
ن يک اليه نازک از کرم کودک را روي پوست ماليده شده و اي

.کار را با هر بار تعويض پوشک تكرار شود

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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لوسیون موضعی رزماری 
باریج

Rosemary Barij Topical 

Lotion
تحريک رشد موي سر و ابرو، درمان شوره سر

1۰دقيقه؛ آقايان 2صبح و شب هر بار به مدت حداقل : تقويت مو
قطره از لوسيون رزماري با نوک 2۰تا 15قطره و خانم ها 15تا 

.انگشتان روي ناحيه مورد نظر ماساژ داده شود
2تا 1دقيقه؛ 2صبح و شب هر بار به مدت حداقل : تقويت ابرو

اده قطره از لوسيون رزماري با نوک انگشتان روي ابروها ماساژ د
.شود

8۳
اسپری موضعی مایکودرم

باریج
Mycoderm Topical 

Spray
رعفونت هاي قارچی سطحی پوست، تينه آورسيكال

پاف ۴بار، هر بار حداکثر 2با توجه به وسعت ناحيه مبتال؛ روزي 
ک دوره درمان طبق نظر پزش. از فرآورده روي ناحيه اسپري شود

.هفته ميباشد۴تا 2معالج به مدت 

IIو   Iترميم و ضدعفونی کننده سوختگی هاي درجه Lagex Barij Creamریجکرم سوختگی الژکس با8۴
5سانتی متر مربع از سوختگی، 1۰يک بار در روز و به ازاء هر 

گرم از کرم الژکس را بكار بريد

85
لوسیون موضعی ضد جوش

باریجه
Antiacne Barij Topical 

Lotion
درمان آکنه

قطره از لوسيون 2-5بار، هر بار 2با توجه به وسعت ناحيه؛ روزي 
روي ناحيه ماليده شود

After Sun Barij Creamکرم پس از آفتاب باریج86
اب برطرف نمودن سوزش و التهاب پوست ناشی از آفت

سوختگی
ت يک اليه نازک از کرم را روي محل مورد نظر بماليد و در صور

.نياز آن را تجديد نمائيد

 Dermatin Barij Topicalجکرم موضعی درماتین باری87

Cream
درمان انواع اگزما

.  بار، هر بار مقدار کافی از کرم روي موضع ماليده شود2روزي 
در صورت شستن . هفته می باشد2طول مدت درمان حداقل 

.محل، ميتوان مجدداً پوشش مناسبی از کرم را روي آن قرار داد

 Aceneherb Barijجژل موضعی آکنه هرب باری88

Topical Gel
درمان آکنه صورت

ده هر شب يک اليه نازک از ژل روي ناحيه مبتال به آکنه مالي
دت طول دوره درمان را پزشک تعيين ميكند، با اين حال م. شود

.معمول مصرف اين فرآورده يک ماه ميباشد

 Hair and Eyebrowاسپری تقویت مو و ابرو89

Tonic Spray
رشدجلوگيري از ريزش مو و ابرو، تقويت کننده و محرک

پاف از فرآورده روي نواحی مورد 7بار هر بار 2روزي : تقويت مو
دقيقه با نوک انگشتان به صورت2نظر اسپري شده و به مدت 

.ماليم ماساژ داده شود
بار هر بار يک پاف از فرآورده روي پد يا 2روزي : تقويت ابرو

ماليم توپک پنبه اي اسپري نموده روي ابروها ماليده و به صورت
.ماساژ داده شود

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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Heelfix Barij Creamکرم ترک پا هیل فیکس
نرمی و پيشگيري و رفع قطعی پينه و ترکهاي پوستی، حفظ

لطافت پوست

ده ميزان الزم کرم ترک پا روي ناحيه مالي( ترجيحا شب ها)بار 1روزانه 
دقيقه پا را داخل آب ولرم 15تا 1۰قبل از استفاده از کرم به مدت . شود

.قرار داده شده تا رطوبت الزم جذب شود

 Sunscreen Barij Creamکرم های ضدآفتاب باریج91

مقاوم در برابر ،Bو  Aمحافظ پوست در برابر اشعه ماورابنفش 
، تعريق و رطوبت رسان ، فاقد پارابن و پاراآمينوبنزوييک

پيشگيري از پيري زودرس

نقاطی از قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، کرم ضدآفتاب باريج به تمام
ت بدن که در معرض آفتاب قرار ميگرند به خصوص صورت، گردن و پش

ند در طی روز اين عمل چ. دست ها ماليده شده تا کامال جذب پوست شود
(ساعت يا در موارد تعرق و پس از شنا2هر . )بار تكرار شود

یجکرم موضعی افتربایت بار92
After-bite Barij Topical 

Cream
رفع خارش و سوزش و قرمزي پس از گزش

پيشگيري از عفونت ثانويه محل گزش

اژ مقدار الزم از کرم موضعی افتربايت باريج را روي محل به آرامی ماس
ن ادامه در صورتی که اثرات گزش باقی ماند ، مصرف را تا رفع کامل آ.دهيد

رف دهيددر مورد نيش زنبور ابتدا نيش را خارج نموده، سپس کرم را مص
.از پوشاندن ناحيه خود داري نمائيد. نماييد

9۳
ند لوسیون موضعی ضدلک الو

Lavand Anti-spot Lotionباریج

(freckle)کک مک 
melasma)لک هاي حاملگی  )
solar freckle)لک هاي آفتاب زدگی  )

-age)لک هاي پوستی دوران پيري  spot)

قطره از لوسيون روي 5الی 2بار، هر بار 2با توجه به وسعت ناحيه؛ روزي 
.ناحيه ماليده شود

9۴
لوسیون موضعی حنا باریج

Henna Topical Lotionتقويت کننده و ضد شوره، کاهش تعريق، ضد قارچ

:  براي کاهش تعريق کف دست
از محلول را چند برابر با آب رقيق نموده و شبی يک بار مقدار مناسب

.لوسيون بصورت موضعی استفاده شود
:  موبراي پيشگيري از خارش بعد از استحمام و درمان شوره سر و تقويت

ميلی ليتر شامپو افزوده و در هر 1۰۰-2۰۰ميلی ليتر از لوسيون را به 5-۳
.بار استحمام از آن استفاده نماييد

95
لوسیون موضعی گالیکس

(جوش صورت)درمان آکنه Galix Topical Lotionباریج
قطره از لوسيون روي 2-5بار، هر بار 2با توجه به وسعت ناحيه؛ روزي 

.ناحيه ماليده شود

درمان اگزما، تامين رطوبت و نرمی پوست Linoderm Topical Creamکرم موضعی لینودرم باریج96

بار در محل مربوطه بصورت يكنواخت ۳تا 2طبق نظر پزشک يا روزانه 
براي می توان کرم لينودرم را با دوز توصيه شده در بالغين. ماليده شود

ان، درمان عالمتی بيماريهاي پوست خشک در همه سنين از جمله کودک
.بزرگساالن و سالمندان استفاده نمود

Barij  Moisturizing Creamکرم مرطوب کننده باریج97
، مراقبت از پوست دست و صورت بويژه حفظ نرمی، رطوبت

لطافت، شادابی و جوانی آن
تیکرم مناسب براي زير آرايش،برطرف کردن تحريكات پوس

98
محلول پاک کننده آرایشی 

حفظ سالمتی و پيشگيري از پيري زودرس پوستBarij Cleanserباریج

ننده آرايشی براي پاک کردن آرايش؛ يک تكه پنبه يا پد پنبه اي را به پاک ک
ن خود باريج اسانس آغشته کنيد و روي پوست صورت، اطراف چشم و گرد

در صورتی که آرايش شما با اين روش پاک شد، مقداري از. بكشيد
س با يک پاک کننده آرايشی باريج اسانس را در چند جاي صورت  بماليد، سپ

حتی گلوله پنبه اي مرطوب آن را در تمام صورت  پخش کنيد با اين روش
.مواد آرايشی نفوذ کرده به منافذ پوست  نيز خارج می شوند

Barijجلوسیون بعد از اصالح باری99 Aftershave Lotion
شاداب کننده و خنک کننده پوست

ضد عفونی کننده
ماليدبعد از هر بار اصالح، مقدار مناسبی از لوسيون را روي ناحيه ب
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لوسیون آبرسان الیزه
Hydrating Lotionآبرسان پوست

دور چشمEYE CREAMکرم دور چشم الیزه 

charcolکرم زغال الیزه cream کرم زغال
1۰1

1۰2
کرم شبAnti Wrinkle Night Creamکرم ضد چروک شب الیزه 

1۰۳
ضد لک Anti-Spot Face Creamکرم ضد لک الیزه

لوسيون بدنBody lotionلوسیون بدن الیزه

1۰۴

Barij(موضعی)روغن کنجد باریج  Sesame Oil (Topical)بار به صورت موضعی در محل ماليده شود۳تا 2روزي وختگیمرطوب کننده و نرم کننده پوست، رفع التهابات ناشی از س.

1۰5
Barij(موضعی)روغن بزرک باریج  Flaxeed Oil (Topical)بار به موضع ماليده شود۳تا 2روزي درمان کمكی سندروم تونل کارپ، رفع خارش پوست و اگزما.

1۰6

Barij(موضعی)روغن بادام شیرین  Sweet Almond Oil (Topical)
سكين درمان اگزما، خارش و ترک پوستی، درمان گرفتگی عضالت، ت

درد نقرس

مرتبه ماليده و ماساژ داده ۳تا 2جهت گرفتگی عضالت و خارش و ترک پوستی روزي 
.شود

قطره داخل بينی و گوش چكانيده و به 2مرتبه هربار ۳الی 2به عنوان خواب آور روزي 
.پيشانی ماليده شود

1۰7

1۰8
Barij(موضعی)روغن بادام تلخ باریج  Bitter Almond Oil(Topical)

تی درمان لک، جوش، ترک و چروک پوست، پيشگيري از ترک پوس
در بارداري

.بار روي موضع ماليده شود۳الی 2روزي : پوستی 
قطره در هر گوش چكانده شود۳تا 2بار هر بار ۳روزي : گوشی 

1۰9
Barij(موضعی)روغن فندق باریج Hazel Oil

گزش تقويت کننده و پرپشت کننده مژه و ابرو، تسكين عالئم
حشرات

بار به صورت موضعی در محل ماليده شود۳تا 2روزي 
11۰

تقويت کننده و حالت دهنده مو، رفع شكنندگی موBarij Aloe Vera Hair Gelژل مو آلوئه ورا باریج111
ا موهاي خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشته کنيد سپس موهاي خود ر

.ژل را در دماي معتدل و دور از نور نگهداري نمائيد. حالت دهيد

Barijژل مو کتیرا باریج112 Taragacanth Hair Gelموهاي خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشته کنيد و حالت دهيدتقويت کننده و حالت دهنده مو.

Barijژل مو رزماری باریج11۳ Rosemary Hair Gelتقويت کننده مو، جلوگيري از ريزش مو
ا موهاي خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشته کنيد سپس موهاي خود ر

.حالت دهيد

تقويت کننده و حالت دهنده مو، رفع شكنندگی موBarij Aloe Vera Hair Gelژل مو آلوئه ورا باریج11۴
ا موهاي خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشته کنيد سپس موهاي خود ر

.ژل را در دماي معتدل و دور از نور نگهداري نمائيد. حالت دهيد

ریق اسپری خوشبو کننده و ضد تع115
باریج

Barij Deodorant and 

Antiperspirant Spray
کاهش تعريق، از بين برنده بوي نامطبوع بدن

ها و سانتيمتري در نواحی مانند زير بغل، کشاله هاي ران، دست2۰فرآورده را از فاصله 
.پاها اسپري کنيد تا تعريق بدن کاهش و بدن خوشبو شود
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Appetonicکپودر اشتها آور دامی اپتونی Appetizer 

Powder

مه، آتونی کم اشتهايی و بی اشتهايی اوليه ناشی از سوء هاض
شكمبه و عدم نشخوار

اي در موارد کم اشتهايی با مقداري از غذ. مصرف اين دارو به صورت خوراکی است
ابتدا با و در موارد بی اشتهايی کامل.حيوان مخلوط گرديده و در اختيار دام قرار گيرد

مقداري آب مخلوط شده و سپس به وسيله بطري به دام خورانده شود

ورم پستان کلينيكی و تحت کلينيكی گاوMastiherbکرم مستی هرب 117
زم روز، بعد از هر نوبت شير دوشی و تخليه پستان، مقدار ال۴-2به مدت 

.روي کارتيه مبتال ماليده و ماساژداده شود
Myrtovetمیرتووتمحلول118 Solution (تب برفكی، اکتيما و)التيام دهنده زخم هاي دهانی دام...

 (Lotion Spray)اسپری مایکوسیدین119

Mycocidin
(گاو، گوسفند، سگ و گربه)ضد قارچ سطحی دام 

ارو اين د. پس از تميز کردن موضع، مقداري از دارو روي موضع اسپري شود
.قرار گيردمی بايست روزي دو بار تا بهبودي کامل مورد استفاده

BRespitolمحلول رسپیتول12۰ Barij Solutionدرمان اختالالت دستگاه تنفس طيور
روز مصرف ۴الی 2به صورت اشاميدنی و هم به صورت استنشاقی به مدت 

.شود 

121
 Liver Tonic (Lotion)محلول لیورتونیک 

درمان آسيب ها و اختالالت کبد، سندرم کبد چرب، 
مسموميت هاي ناشی از مصرف داروها

روز 5الی ۳در هزار ليتر آب آشاميدنی به مدت يک ليتر

.يک بطري با يک ليتر آب ولرم مخلوط و خورانده شد: گاوانواع نفخ در دام بزرگvetizim(Lotion)یج وتیزیم بارمحلول خوراکی122
.يک سوم بطري با يک ليوان آب ولرم مخلوط و خورانده شود: گوسفند و بز

12۳
دامی الکسادام یک محلول

ملين و درمان يبوست در حيواناتLaxadamلیتری و نیم لیتری 

به دام ميلی ليتر را با مقداري آب مخلوط نموده و5۰۰کيلوگرم؛۴۰۰-5۰۰گاو با وزن تقريبی 
.بخورانيد

ميلی ليتر را با مقداري آب مخلوط نموده و به 1۰۰کيلوگرم از وزن بدن؛ 5۰گوساله به ازاي هر 
.دام بخورانيد

.ميلی ليتر را با مقداري از آب مخلوط نموده و به دام بخورانيد1۰۰گوسفند و بز؛ 

گرم50ژل واراستاپ 125
Varstopدرمان جرب زنبور عسل به خصوص مايت واروا

گرم ژل می باشد، نيمی ازآن را با استفاد از کاردک چوبی رو يكی از5۰تيوپ دارو محتوي 
ايجاد شود طوريكه سطحی يكنواختی از ژلصفحات داخل جعبه دارو به طور يكنواخت بماليد؛ به

ته به در کندو را برداشته و ورقه محتواي دارو را روي قاب ها قرار دهيد به گونه اي که سطح آغش
.ژل به طرف باال باشد

126
(زير سه ماه)کمک درمان اسهال گوساله، بره و بزغاله Zatacinمحلول زاتاسین باریج

کيلوگرم وزن با مقداري آب رقيق شده 5۰ميلی ليتر به ازاي هر 1۰روزي دور بار هر بار : گوساله
روز 5-۳طول دوره مصرف .و خورانده شود

کيلوگرم وزنبا مقداري آب رقيق شده و 5ميلی ليتر به ازاي هر 1بار هر بار 2روزانه : بره و بزغاله
روز 5-۳طول دوره مصرف .خورانده شود

127
روز مصرف مصرف 5الی ۳ليتر آب آشاميدنی حل شده و به مدت 1۰۰۰ليتر در 1دارو به ميزان کنترل و درمان اختالالت کليوي طيورUrtinexمحلول اورتینکس باریج

می شود
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30ccقطره طعم دهنده شوید گرینو 

Dill Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

30ccقطره طعم دهنده زیره گرینو 129
Cumin Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

30ccقطره طعم دهنده نعنا گرینو 1۳۰
Mint Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

30ccقطره طعم دهنده ترخون گرینو 1۳1
Tarragone Oral Drop 

(Greeno Sense)طعم دهنده غذايی

1۳2
قطره طعم دهنده لیمو ترش گرینو 

30cc

Lime Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

1۳۳
30ccقطره طعم دهنده آویشن گرینو 

Thyme Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

1۳۴
30ccقطره طعم دهنده مرزه گرینو 

Savory Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

30ccقطره طعم دهنده رازیانه گرینو 1۳5
Fennel Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

30ccقطره طعم دهنده پرتقال گرینو 1۳6
Orange Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

قطره طعم دهنده گل محمدي گرینو 1۳7

18cc جدید
Rose Oral Drop (Greeno Sense)طعم دهنده غذايی

30ccقطره طعم دهنده هل گرینو 1۳8
Cardamom Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

1۳9
گرینو قطره طعم دهنده دارچین 

30cc

Cinnamon Oral Drop (Greeno

Sense)طعم دهنده غذايی

1۴۰
و قطره طعم دهنده زنجبیل گرین

30cc
Ginger Oral Drop (Greeno

Sense)
طعم دهنده غذايی
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لنوشیدنی آلوئه ورا شیرین شده با عس
Orginal Aloe Vera Drink 

1۴2
ین نوشیدنی آلوئه ورا با طعم پرتقال شیر

شده با عسل
Orange Aloe Vera Drink

ده نوشیدنی آلوئه ورا با طعم هلو شیرین ش1۴۳

با عسل
Peach Aloe Vera Drink

ن نوشیدنی آلوئه ورا با طعم انگور شیری1۴۴

شده با عسل

Grapes Aloe Vera Drink

Orginalلنوشیدنی بذر ریحان شیرین شده با عس Basil Seed Drink 1۴5

رین نوشیدنی بذر ریحان با طعم پرتقال شی1۴6

شده با عسل
Orange Basil Seed Drink

شده نوشیدنی بذر ریحان با طعم هلو شیرین1۴7

با عسل
Peach Basil Seed Drink

1۴8
ین نوشیدنی بذر ریحان با طعم انگور شیر

شده با عسل
Grapes Basil Seed Drink
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عرق گالب 
Premiumrose Waterآور کننده، ملين، روشن کننده پوست و محافظ آن، نشاطمقوي قلب و اعصاب، آرام بخش، خوشبو

قلب، تقويت عمومی بدن ،ملين تقويت قلب، رفع گرفتگی و خفقانEgyption Willow Distillateعرق بیدمشک 15۰

 Fennel Distillateعرق رازیانه151
در و قاعده محرک باد شكن ، مضد نفخ ،درمان قولنج، رفع بلغم، زياد کننده شير مادران ، معطر کننده ،

آور 

Spearmint Distillateعرق نعنا 152
يچه، رفع دل درد و دل پتقويت کننده دستگاه گوارش، برطرف کننده ناراحتی هاي معده، ضد اسهال،

بادشكن

Fumitory Distillateعرق شاهتره 15۳
د يرقان، تقويت ضد حساسيت، تصفيه کننده خون، صفرابر، اشتهاآور، رفع بيماريهاي پوستی، ادرارآور، ض

لثه و جلوگيري از خونريزي آن، هاضم غذا
15۴

Cumin Distillateعرق زیره سبز 
شير، ضد چاقی، رفع ضعف اعصاب، نيرو دهنده و هضم کننده، درمان کم خونی، زياد کننده ترشحات

پايين آورنده چربی خون، درمان اختالالت قاعدگی
155

عرق بهار نارنج 
Bitter Orange Blossom 

Distillate

ت عصبی، رفع تقويت قلب و اعصاب، ضد تشنج، ضد هيستري، رفع افسردگی، درمان بی خوابی و اختالال
سكسكه

Chicory Distilateعرق کاسنی 156
، رفع يبوست، تصفيه کننده خون، سفيد کننده پوست، درمان کم خونی، درمان بيماري هاي مزمن پوستی

تقويت کبد، برطرف کننده جوش صورت

Wild Cumin Distillateعرق زیره سیاه 157
شير جمع کننده رطوبت بدن، معالجه ورم طحال و اسهال، ضد چاقی، ضد نفخ معده و سكسكه، افزايش

مادران، تنظيم قاعدگی، مقوي قواي جنسی

Dill Distillateعرق شوید158
آرام برطرف کننده چربی خون، ضد دل درد و بيماري هاي روده، مقوي معده، هضم کننده غذا،

کننده و زياد کننده شير مادران

Fumitory Distillateعرق یونجه 159

ان نرمی چاق کننده، نيرو دهنده قواي جنسی، تقويت عمومی بدن، تامين استخوان بندي اطفال و درم
امالح مورد نياز بدن، و   B6,A,K,E,C,B12استخوان خون ساز، ملين، نفاخ، حاوي ويتامين هاي 

سرشار از اسيدهاي آمينه، نياسين، اسيد فوليک

ضد خونريزي، قابض روده، تقويت رشد مو، درمان اسهال و بواسير، ضد آفتMyrtle Distillateعرق مورد 16۰

 Green Cardamomعرق هل 161
Distillate

عطر و مقوي معده، رفع سردرد، رفع بی خوابی، مسكن دردهاي عصبی صورت و کمر، رفع کم خوابی، م
خوشبو کننده

Comelthornعرق خارشتر 162 Distillateکليه هادافع سنگ هاي کليه و مثانه، شست و شو دهنده کليه ها، مفيد جهت سياه سرفه و سالمتی

Thyme Distillateعرق اویشن16۳
نت هاي ريوي و تقويت معده، رفع ترشی معده، تقويت بينايی، ضد درد و تشنج، رقيق کننده خون، در عفو

زکام و برونشيت بی همتاست

Carumعرق زنیان 16۴ Copticum Distillate
ع جهت ضد عفونی کننده قوي معده، ضد نفخ، قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، ناف

اعتياد و مضرات آن

دستور مصرفکاربرداسم التین نام محصول
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ت
جا

رقی
ع

Super Premium Rozeعرق گالب  دو آتشه Water
ن، نشاط کننده، ملين، روشن کننده پوست و محافظ آمقوي قلب و اعصاب، آرام بخش، خوشبو

آور 

166
Willow Distillateعرق بید

ده دردهاي تقويت معده، آرام بخش، تقويت قلب، ضد تشنج، تب بر، درمان برقان و سردرد، تسكين دهن
تناسلی، رفع شوره سر، جهت امراض داخلی 

برطرف کننده قند خون، ضد الغري، اشتها آور، جلوگيري از ريزش مو  Fenugreek  Distillateشنبلیله عرق167

Peppermint Distillateنعنا فلفلی عرق168
يچه، تقويت کننده دستگاه گوارش، برطرف کننده ناراحتی هاي معده، ضد اسهال، رفع دل درد و دل پ

بادشكن

 Nettle Distillateگزنه عرق169
دهنده قطع شدگی قاعدگی زنان، بند آوردن هرگونه خونريزي داخلی، جلوگيري از ريزش مو، تسكين

دردهاي عضالنی، ازدياد ادرار

17۰
اشتهاآور، بادشكن، ضد اسهال، مسكن سكسكه، رفع سوزش معده، ضد سرفه، خلط آورPennyroyal Distillateپونهعرق

171
باال برنده فشار خون، خون ساز، آرام بخش،مقوي مغز، درمان تپش قلب، خواب آور، ضد تشنجLemon Balm Distillateبادرنجبویهعرق

172
Peucriumکلپوره عرق Polium Distilate

فع مقوي، رفع سردرد، درمان ضعف عمل دستگاه گوارش، رفع ناراحتی هاي هاضمه و دل درد، ر
درد ناحيه قلب، تب بر

مصرفدستور کاربرداسم التین نام محصول
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