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 هلدینگ دارویی و آزمایشگاهی

آروین پژوهان نور 
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آرویــن فــارمـــا
Arvin Lab

آرویــن لـب

١

 آروین پژوهان نور 

زیر مجموعه ها

arvinholding.com

شــــــــرکت آروین پژوهان نور  در قالب هلدینگی فعال در حوزه 

سالمت در سال ١٣٨٥ با بهره گیری از توانمندی های اعضـــــــای 

هیات علمی دانشـگاه، متخصـصـین نخبه و کارشناسان مجرب و 

متعهد در حوزه های صنایع آزمایشـــــــگاهی (واردات کیت های 

تشخیصـی و تجهیزات آزمایشـگاهی) و صنایع دارویی (تجهیز و 

راه اندازی خطوط تولید واکسن و دارو) تاسیس گردید.

این هلدینگ در سال ١٣٩٥ با تاسیس شرکت دانش بنیان آروین زیســــــــــت سالمت  وارد حوزه 

تولید کیت های تشخیص سریع آزمایشگاهی نیز شده است.

ماموریت این هلدینگ تامین کیت ها و تجهیزات مورد نیاز آزمایشـــــــــگاه ها و مراکز بیمارستانی 

درکشور، تامین ماشین آالت خطوط تولید واکسـن و دارو از کمپانی های معتبر اروپایی، آمریکایی و 

آسیایی و انتقال تکنولوژی ساخت فراورده های  دارویی، واکسن و بیولوژیک می باشد. 
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دکتر حسن مروتی

arvinholding.com

موســـس و ریاســــت هلدینگ 

آروین پژوهان نور  و عضـــــــــو 

هیات علمی مؤسسـه تحقیقات 

واکســــــــــن و سر مسازی رازی

گواهی نامه ها
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حوزه تولید آروین پژوهان نور 

شرکت دانش بنیان آروین زیست سالمت
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گواهی نامه ها

شركت دانش بنيان آروين زيســـــــــت سالمت در راستای پاسخگویی به نياز 

كشور در حوزه سالمت و محصوالت بيوتكنولوژیکی با همت تعدادی از اعضای 

هيئت علمی مراكز دانشــــــگاهی و تحقيقاتی، فعاليت خود را در زير مجموعه 

هلدينگ تحقيقاتی، توليدی و بازرگانی آروين پژوهان نور از ســال ١٣٩5 آغاز 

کرد. 

این مجموعه تالش دارد که فعالیت خود را در زمينه تحقيق، توسعه و توليد كي تهای تشـخيص طبی  

همچون كي تهای تشخيص سريع (رپيد تست) و االيزا  گسترش دهد.

arvinbiohealth.com

 آروین زیست سالمت
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شركت دانش بنيان آروين زيست سالمت محصوالت خود را در دو بخش کیت های تشخیص انسـانی 

و کیت های تشخیص حیوانی تولید و عرضه می نماید.

arvinbiohealth.com

محصوالت آروین زیست سالمت
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کیت تشخیص سریع آنتی بادی
  IgG و  IgM ویروس کرونا

کیت تشخیص سریع
 آنتی ژن ویروس کرونا

کیت تشخیص سریع آنتی بادی
 خنثی کننده ویروس کرونا

کیت تشخیص سریع آمفتامین

کیت تشخیص سریع مت آمفتامین

کیت تشخیص سریع مورفین

CDV کیت تشخیص سریع آنتی ژن

FPV کیت تشخیص سریع آنتی ژن

CPV کیت تشخیص سریع آنتی ژن
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کیت های تشخیصی انسانی

 مدت زمان تشخیص : ١۵ دقیقه

نمونه: ترشحات بینی (نازوفارنکس)

 دمای نگهداری : ٣٠‐٢ درجه سانتیگراد 

حساسیت: %٩۵                 اختصاصیت: %٩٨

ABH-IC12-CoVAg :کد کاتالوگ تک تستی

ABH-IC05-CoVAg :کد کاتالوگ ده تستی

كیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا

 مدت زمان تشخیص: ١٠ دقیقه

 نمونه : خون، سرم و پالسما

 دمای نگهداری : ٣٠‐٢ درجه سانتی گراد 

حساسیت: %٩٢                   اختصاصیت: ٩۶%

ABH-IC13-CoVAb :کد کاتالوگ تک تستی

 ABH-IC04-CoVAb :کد کاتالوگ ده تستی

 مدت زمان تشخیص : ١٠ دقیقه

 نمونه : خون، سرم و پالسما

 دمای نگهداری : ٣٠‐٢ درجه سانتیگراد 

حساسیت: %٩٧/٢          اختصاصیت: %٨٨/٩

ABH-IC14-NTLAb :کد کاتالوگ تک تستی

 ABH-IC07-NTLAb :کد کاتالوگ ده تستی

کیت تشخیص سریع آنتی بادی  IgGو  IgMویروس کرونا

کیت تشخیص سریع آنتی بادی خنثی کننده ویروس کرونا

مدت زمان تشخیص: ٣ الی ١٠ دقیقه 

نمونه:ادرار

دمای نگهداری: ٣٠‐٢ درجه سانتی گراد

500 ng/mL :حد تشخیص

حساسیت: %٩٨/۶       اختصاصیت:۵%/٩٧

ABH-IC09-AMP :کد کاتالوگ ٢٠٠ تستی

کیت تشخیص سریع آمفتامین

 مدت زمان تشخیص: ٣ الی ١٠ دقیقه 

نمونه:ادرار

دمای نگهداری: ٣٠‐٢ درجه سانتی گراد

500 ng/mL :حد تشخیص

حساسیت: %٩٨/۶       اختصاصیت:۵%/٩٧

ABH-IC10-MET :کد کاتالوگ ٢٠٠ تستی

کیت تشخیص سریع م تآمفتامین

 مدت زمان تشخیص: ٣ الی ١٠ دقیقه 

نمونه:ادرار

دمای نگهداری: ٣٠‐٢ درجه سانتی گراد

300 ng/mL :حد تشخیص

حساسیت: %٩٨/۶        اختصاصیت:۵%/٩٧

ABH-IC11-MOP :کد کاتالوگ ٢٠٠ تستی

کیت تشخیص سریع مورفین

arvinbiohealth.com
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CDV کیت تشخیص سریع آنتی ژن

مدت زمان تشخیص: ۵ الی ١٠ دقیقه

نمونه: ترشحات چشمی، بینی یا مقعدی

دمای نگهداری: ٣٠‐٢ درجه سانتیگراد

حساسیت : %٩٧/٣   اختصاصیت : %١٠٠

ABH-IC02-CDV :کد کاتالوگ ده تستی

FPV کیت تشخیص سریع آنتی ژن

مدت زمان تشخیص: ۵ الی ١٠ دقیقه 

نمونه: مدفوع تازه،ترشحات مقعدی، استفراغ 

دمای نگهداری: ٣٠‐٢ درجه سانتیگراد

حساسیت : %٩٧/۴  اختصاصیت : %٩٨/١

ABH-IC01-FPV :کد کاتالوگ ده تستی

CPV کیت تشخیص سریع آنتی ژن

مدت زمان تشخیص: ۵ الی ١٠ دقیقه 

نمونه: مدفوع تازه،ترشحات مقعدی، استفراغ 

دمای نگهداری: ٣٠‐٢ درجه سانتیگراد

حساسیت : %٩٧/۶   اختصاصیت : %١٠٠

ABH-IC03-CPV :کد کاتالوگ ده تستی

Rapid
Accurate
Convenient
Reliable

arvinbiohealth.com

کیت های تشخیصی حیوانی



حوزه آزمایشگاهی آروین پژوهان نور 

آرویــن لـب

Arvin Lab
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 آرویــن لـب

هلدینگ آروین پژوهان نور در زمینه واردات کیت های تشخیصی و تجهیزات 

آزمایشگاهی (IVD)  در زمره برترین شرکت های وارد کننده کشور محسوب 

می گردد. تامین کیت ها و تجهیزات مورد نیاز آزمایشــــــــــــــــگاه ها و مراکز 

بیمارستانی در کشــــــــور با نمایندگی انحصــــــــاری شرکت های بزرگی نظیر 

Sysmex, Hyphen BioMed, Siemens در حوزه انعقادی و Mikrogen در حوزه کــــیت های تایــــیدی 

 Oneworld Accuracy در حوزه هماتــولوژی و کیت های کنترل کیفی شــــرکت  iSED Alcor  عفونی و

می باشد.

Arvin Lab
آرویــن لـب

arvinlabs.com

 هایفن فرانسه در ایران
نماینده انحصاری کیت های انعقادی
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دستگاه ها و کیت های انعقادی

arvinlabs.com

دستگاه های تمام اتوماتیک:

CA-660

CA-620

CN-3500 - CN-6500

دستگاه های نیمه اتوماتیک:

 CA-101 / CA-104

CS-2000i

CS-2400 / CS-2500

CS-1600

iSED دستگاه سدیمان ریدر

Anticoagulants

Auxiliary reagents

Calibrators and Controls

Factor assays

Fibrinolysis

Hemophilia . vWD & other bleeding disorders

Platelet Function Assays

Research

Routine Assays

Thrombophilia

 

PT
APTT

Fibrinogen
Thrombin time

Batroxobin time
Factor deficienency

Lupus anticoagulant

Protein C pathway
Heparin

Antithrombin III
D Dimer

Von Willebrand factor
Chromogenic

Platelets

کیــت های عفونی

کیت تشخیص سریع کووید ١٩

دستگاه ها

کیــت ها

کیت تشخیص سریع آنتی بادی خنثی کننده کووید ١٩کیت تشخیص سریع مواد مخدر
کیت تشخیص سریع بیماری های حیوانی

کیت تشخیص سریع آنتی بادی IGG/ IGM  کووید ١٩
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دستگاه تمام اتوماتیک انعقادی

سرعــت ۶٠ تست در سـاعت

CA-660CS-2400i
دستگاه تمام اتوماتیک انعقادی

قابلیت انجام کلیه تست های انعقادی

و Aggregation بصورت تمام اتوماتیک

سرعت ١٨٠ تست در ساعت

دستگاه نیمه اتوماتیک ۴ کاناله

CA-104
دستگاه نیمه اتوماتیک تک کاناله انعقادی

CA-101

arvinlabs.com

نماینده انحصاری دستگاه های انعقادی

 سیسمکس ژاپن در ایران



حوزه دارویی آروین پژوهان نور 

آرویـن فارما

Arvin Pharma



شــــرکت آروین پژوهان نور درحوزه ارائه ماشـــــین آالت و راه اندازی خطوط 

تولید دارو و واکســـن به عنوان نماینده رسمی و انحصـــاری چندین کمپانی 

بزرگ اروپایی و آســـــــیایی با اســـــــــتفاده از آخرین فناوری ها و تکنولوژی 

های روز دنیا مطابق با اســـــــــــــــتانداردهای  cGMP اروپا و FDA آمریکا 

مشغول به فعالیت می باشد.

Arvin Pharma

آرویــن فــارمـــا

١۵arvinpharma.com

 آرویــن فـارمـا
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خدمات و فعالیت های بخش دارویی

طراحی و اجرای پــــروژه ها بصـــــــورت   Turnkey (کلید در دست) برای  انواع خطـــوط تولیدی و 

تحقیقاتی در زمینه دارو و واکســـن توسط شرکت  Rotech چین و شرکت های زیر مجموعه از جمله 

ی دانشـــگاه    Shinva ، Naili ، CPEG ، Findnovo و  IMA Tiyanianبا بهره گیری از مشـــاوره علم

شانگهای در حوزه بایوفارما

طراحی، ســـاخت و معتبرســــازی اتاق های تمیز با رعایت اســــتانداردها و الزامات روز دنیا و در نظر 

گرفتن نیازهای کارفرما 

طراحی و تامین و نصب و راه اندازی سیستم های آبسـاز، تجهیزات آماده سازی  و تامین هوای تمیز ، 

دستگاه های ایجاد و پایش شرایط محیطی، تجهیزات شستشـو و استرلیزاسیون ملزومات تولیدی و 

انواع مخازن فرآیندی. 

تامین و تجهیز ماشین آالت شســــتشـــــو، استریلیزاسیون، فیلینگ، فریزدرایر، کپینگ، لیبلینگ، 

بلیسـترینگ، بازرسی محصـول و بســته بندی اشکال مختلف محصــوالت تزریقی و مایعات خوراکی 

تامین و راه اندازی خطوط تولید جامدات نظیر تجهیزات گرانول سـازی و ماشــین آالت فیلینگ پودر، 

کپسول و قرص، بلیستر و کارتونینگ و تجهیزات شمارش وتوزین و بسته بندی محصول
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برخی از مشتریان آروین فارما

arvinpharma.com

پروژه تولید واکســـن کووایران برکت شرکت گروه صنایع شفا فارمد 

وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

طراحی براســاس اصــول و اســـتانداردهای  ،EU GMP تامیـــن و اجرا ی 

اتاق های تمیز تولید واکسـن با درجه ایمنی زیسـتی ٣ (BSL3)و تجهیز و 

نصـب و راه اندازی مخازن و دستگاه های تولیدی مرتبط در فضــایی بالغ بر 

٣٠٠٠ مترمربع واقع در استان البرز با همکاری هلدینگ روتک

نصب و راه اندازی تجهیزاتی نظیر: وسل های فرآیندی، تجهیزات شستشو 

و استرلیزاسیون، دستگاه فیلینگ، کپینگ و چک و بســـــــــــــــــته بندی، 

منصوبات اتاق تمیز و سیستم های آبسـازی و مخازن نگهداری آب، هواساز 

و اگزاست فن و سردخانه



٢٠ arvinpharma.com
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برخی از مشتریان آروین فارما

arvinpharma.com

شرکت سامان داروی هشتم

طراحی و اجرای پروژه کلین روم بصـورت  Turnkeyبه 

همراه کلیه ماشین آالت مربوط به تولید داروی فاکتور 

هشـــــــــت نوترکیب بعنوان یکی از پروژه های ملی در 

صنعت داروسـازی با همکاری شـرکت های   Rotechو 

  - Naili

 شرکت ویرا واکسن شایا

تجهیز دســـــــــــــــتگاه فریزداریر با همکاری هلدینگ  

 Findnovo و با برندRotech

تامین و تحویل دستگاه های واشینگ ویال شیشـه ای 

و فیلینگ و کپینگ بطری های پالستیکی واکسن 

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

تجهیز سیستم های  PSGو  WFGدر بخش آبسازی  

 CIP/SIP تهیه و نصب سیستم

تهیه و نصب مخازن استیل ساخت واکسن  

 شرکت کارخانجات داروپخش

 PODONG تحویل دستگاه فریزدرایر

CFM8000  تهیه و تامین دستگاه اگزاست فن

 شرکت نانودارو پژوهان پردیس

تجهیز، نصب و راه اندازی دستگاه ایزوالتور  

 شرکت ایمن واکسن البرز

تجهیز خط کامل فیلینگ ویال به همراه دو دســــــتگاه 

فریزدرایر و سیســــــــتم های آبســــــــازی و ایزوالتور 

     Rotechبیولوژیک با همکاری هلدینگ

 مرکز ناباروری و نوآوری کیان مام

طـــراحـــی و اجـــرای اتاق های تمیـــز و اتاق های عمل و 

   Rotech پزشکی هسته ای با همکاری هلدینگ

 مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

تجهیز سیســـــتم های آبســــــازی شامل دستگاه های 

  WFI وPSG 

 شرکت داروسازی تهران شیمی

تامین، تجهیز و نصـب و راه اندازی خط تولید آب خالص 

 PWبه همراه پایپینگ (سیسـتم توزیع آب) در داخل 

اتاق های تمیز 

تهیه و تامین  مخازن ساخت و نگهداری آمپول

 شرکت دانش بنیان آروین زیست سالمت

طراحی بر پایه  GMPو تامین و اجرای کامل پروژه در فضـای ٣٠٠ متر مربعی شامل اتاق های تمیز سایت تولید کیت های تشـخیصــی با 

تامین موارد اولیه با بهترین کیفیت به همراه نصــــب و راه اندازی دستگاه های پس باکس و اتاقک توزین ساخت شرکت  Rotechدر 

کمتر از ٥ ماه  
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آلبــوم تصــاویر

جشن سنتی چینی ها ‐ شهریور ١٤٠٠ ‐ رستوران ارکیده کرج

همایش معرفی سیستم های انعقادی هایفن و زیمنس و دستگاه های سیسمکس ‐ سال ١٣٩٨

حضور در نمایشگاه ارتقاء کیفیت
برج میالد٢ ‐ سال ١٣٩٨

پنجمین سالگرد تاسیس شرکت دانش بنیان
 آروین زیست سالمت ‐ ١٩ خرداد ١٤٠٠

حضور شرکت آروین زیست سالمت در اولین نشست 
هیات افغانستان و ایران در هتل استقالل ‐ تیر ١٤٠٠
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همکاران شرکت آروین پژوهان نور در سال ١٣٩٩‐١٤٠٠

حضور در نمایشگاه ارتقاء کیفیت ‐ سال ١٣٩١ حضور در نمایشگاه ارتقاء کیفیت ‐ برج میالد ‐ سال ١٣٩٨

همکاران شرکت آروین پژوهان نور در سال ١٣٩٦‐١٣٩٧
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تماس با هلدینگ آروین پژوهان نور

آروین پژوهان نور

تهـران، کیلومتـر ١٧ اتوبان تهــران کــرج، 

خیابان داروپخش،کوچه هشتم، پالک ٢٢

 +٢١ ٩٨ ۴۴٢١ ٩٨+  ٩٩٢٨٨٩ ۴۴٧‐٩٩٢٨٩٠ 

www.arvinholding.com

arvinholding

arvinholding

arvin_holding

آروین زیست سالمت
www.arvinbiohealth.com

arvinbio

arvin_bio

arvin_bio

آروین لب
www.arvinlabs.com

arvinlabs

arvinlabs

arvin_labs

Arvin Lab
آرویــن لـب

Arvin Pharma

آرویــن فــارمـــا

آروین فارما
www.arvinpharma.com

arvinpharma

arvinpharma

arvinpharma
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