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 فهرست عناوین

 در این شماره میخوانیم

 گزارش فنی تعمیر و نگهداری اصطالحات دارویی که اخیراً منتشر شده است

 نقش مدیریت مالی در سرمایه گذاری ها و پروژه های معدنی

 رویداد ها  تبلیغات خالقانه
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The identification of medicinal products (IDMP) is often a regulatory requirement and 

is increasingly necessary as the world moves towards integrated healthcare under-

pinned by global supply chain verification. ISO’s IDMP standards have just been 

joined by a new technical report describing key considerations for organizations seek-

ing to become IDMP terminology maintenance providers. 

از آنجا که جهان به سمت مراقبت های بهداشتی یکپارچه تحتحت              

تأثیر تأیید زنجیره تأمین جهانی پیش محی رد    شحسحاسحایحی                  

که معموالً یک الزام نحاحارتحی محی        (IDMP) متصوالت  اردیی 

به تحازیحی بحا       IDMP   ISO استاندار های .باشد ضردری است 

یک یزارش فسی جدید همراه شده است که مالحاحات کحدحیحدی              

سازمانهایی را که قصد  ارند به ارائه  هسدیان تعمیر د نحهحهحداری              

 تبدیل شوند را حمایت می کسد. IDMP اصطالحات

 گزارش فنی تعمیر و نگهداری اصطالحات دارویی که اخیراً منتشر شده است

 ) برگرفته از سایت ایزو( 



The identification of everything that goes into medication, known as IDMP, is a highly 

regulated area, and ISO has a range of standards and guidance documents for the IDMP 

that support the activities of medicines agencies worldwide. They provide the basis for 

data collection and the exchange of information related to the characteristics of medici-

nal products. This enables the identification of the ingredients of medicinal products 

globally, which is necessary for commercial and regulatory purposes. 

یک مسطقه    IDMPشساخته می شو       IDMP شساسایی همه چیزهایی که به  اردها می یویسد   به عسوان            

می باشد که از     IDMP بسیار تسایم شده است د ایزد  ارای طیف دسیعی از استاندار  ها د اسسا  راهسما برای               

مبسای جمع آدری  ا ه ها د         IDMPفعالیت های آژانس های  اردیی  ر سراسر جهان پشتیبانی می کسد.               

باعث می شو  تا موا        IDMP  تبا ل اطالعات مربوط به دیژیی های متصوالت  اردیی را فراهم می کسسد.               

 تشکیل  هسده  اردهای  اردیی  که برای اهداف تجاری د ناارتی ضردری است  ر سطح جهان شساسایی شو .
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ISO/TR 14872 ,Health informatics — Identification of medicinal products — Core 

principles for maintenance of identifiers and terms, provides a framework for ongoing 

maintenance and support of identifiers and terms that meet the criteria of IDMP standards. 

It describes a service delivery model and core principles which can be used as evaluation 

criteria for choosing IDMP terminology service providers. It also helps with the develop-

ment of more robust service level agreements and governance processes used by IDMP 

data owners and terminology maintenance providers. 

ارائه می   IDMP چارچوبی برای نههداری مدادم د پشتیبانی از شساسه ها د اصطالحاتی که معیارهای استاندار               

اصول اصدی برای نههداری       -شساسایی متصوالت  اردیی       -انفورماتیک سالمت     ISO / TR 14872 هد را 

این ایزد یک مدل ارائه خدمات د اصول اصدی را توصیف می کسد که می تواند                  .شساسه ها د اصطالحات می یویسد     

 .مور  استفا ه قرار ییر       IDMP به عسوان معیارهای ارزیابی  ر انتخاب ارائه  هسدیان خدمات اصطالحات            

 همچسین به توسعه توافق نامه های سطح سردیس قوی تر د فرآیسدهای حاکمیتی که توسط  ارندیان  ا ه                      

IDMP  د ارائه  هسدیان نههداری اصطالحات استفا ه می شو    کمک می کسد. 

ISO / TR14872 
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https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:14872:ed-1:v1:en


The new technical report will be of use to many organizations in the biopharmaceutical and 

pharmaceutical industry, including global regulators involved in the development, authori-

zation, marketing and distribution of medicinal products. 

یزارش فسی جدید برای بسیاری از سازمانها  ر صسعت بیو  ارد د  اردسازی از جمده تسایم کسسده های جهانی  رییر 

  . ر توسعه   مجوز   بازاریابی د توزیع متصوالت  اردیی مور  استفا ه قرار خواهد یرفت

Christian Hay, said that the terminology maintenance service delivery model proposed in 

this document will help to provide a framework for greater collaboration and shared data 

governance amongst IDMP stakeholders. 

کریستین هی   یفت که مدل ارائه خدمات تعمیر د نههداری اصطالحات ارائه شده  ر این سسد به فراهم آدر ن                        

 .کمک خواهد کر  IDMP چارچوبی برای همکاری بیشتر د حاکمیت  ا ه های مشترک بین ذیسفعان

“Collaboration amongst regulators, pharmaceutical companies and other parties in the in-

dustry helps to improve patient care through improving the reporting and documentation 

of things like adverse-events and patient records.” 

همکاری میان تسایم کسسده ها   شرکتهای  اردسازی د سایر طرفهای این صسعت به بهبو  مراقبت از بیماران از                    "

 ".طریق بهبو  یزارشهری د مستسدسازی موار ی مانسد عوارض جانبی د سوابق بیمار کمک می کسد
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(2نقش مدیریت مالی در سرمایه گذاری ها و پروژه های معدنی )قسمت  

 مهمترین مشکالت و چالشهای آن بقرار زیر می باشند :

 مستصر نمو ن  انش مدیریت مالی به امور حسابداری صرف

 تفکیک  انش مالی د اقتصا ی از حوزه فسی د مهسدسی 

 عدم آشسایی کافی مدیران با  انش مدیریت مالی

  عدم آیاهی مدیران از نقش د میزان تأثیر مدیریت مالی  ر جذابیت د سو آدری کسب د کار

  عمدکر  ضعیف بخش مالی سازمان  ر پشتیبانی عمدیات تولید دعدم مسئولیت پذیری دمشارکت  ر تصمیمات

  عدم دجو   انش فسی مساسب حتی  ر حد شساخت کدی فرایسدهای عمدیاتی نز  مدیران مالی

 ر مجموع ضردری است معدنکاری کشور ما نیز همپای سایر صسایع برای حضور فعال  ر فضای اقتصا ی د جذب 

 سرمایه د تبیین شرایط کسب د کار خو  از  انش مدیریت مالی بهره ییرند . 
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 راهکارهایی برای بهبود عملکرد مدیریت مالی

 الف ـ استفاده از دانش مدیریت مالی برای هدایت امور حسابداری 

 ب ـ استفاده از مدیران مالی در اعضای هیأت مدیره و تصمیمات استراتژیک 

 ر معدنکاری کشور ما امور مالی معموالً متمرکز بر امور حسابداری د ثبت د ضبط حسابها می باشد . داحدهای 

حسابداری عالده بر دظایف اصدی نایر نههداری د کسترل حسابها د تسایم یزارشات د صورتهای مالی   اغدب 

دظایف جانبی راهبری مالی شرکتها د مشادره مالی به مدیران ارشد را نیز انجام می  هسد که متأسفانه کیفیت 

انجام این دظایف ) د یاهی تکالیف ( کمتر بر اصول  انش مدیریت مالی مسطبق است .                              

مدیریت مالی  انشی فراتر از حسابداری بو ه که راهبری د مدیریت مالی سازمان را عهده  ار بو ه د با شساخت 

 شرایط سازمان د متیط اقتصا ی   بهبو  عمدکر  مالی  ر راستای اهداف د استراتژیها را  نبال می نماید 

 ر کشور ما برطبق قانون تجارت د ساختار رهبری شرکتی   هر شرکت توسط اعضای هیأت مدیره کسترل د هدایت 

می شو  . تصمیمات استراتژیک نیز عموماً توسط اعضای هیأت مدیره د مدیران ارشد اتخاذ می یر   .  ر 

معدنکاری کشور ما معموالً هیأت مدیره از متخصصین خبره د مدیران کارآمد  ر صسعت معدن انتخاب می یر ند 

 اما انتخاب ترکیبی از مدیران با تتصیالت د تخصصهای مختدف د مربوط کارآیی بیشتری  ار  

برهمین اساس  ر اصول راهبری شرکتی ارائه شده از سوی سازمان بورس جهت مدیریت بهتر شرکتها   دجو   

حداقل یک عضو با تخصص مالی  ر اعضای هیأت مدیره ضردری است . ازایسرد بسار می رسد که با استفا ه از 

افرا ی با  انش مدیریت مالی بعسوان عضو هیأت مدیره د  ر تصمیم ییریهای استراتژیک می تواند بهبو  عمدکر  

 مالی سازمان را رقم زند . 
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 ج ـ آموزش اصول و مبانی مدیریت مالی برای مدیران 

 ر معدنکاری کشور ما مدیران استراتژیک د عمدیاتی از  انش نسبتاً مساسبی  ر امور فسی د معدنی 

برخور ار بو ه اما از آنجا که مدیریت تک بعدی با اصول مدیریت نوین د نیز مفهوم  انش مهسدسی 

سازیاری ندار    آموزش مفاهیم مالی د اقتصا ی به مدیران می تواند عمدکر  مالی هر فعالیت یا 

تصمیم ییری  ر سازمان را بهبو  بخشد . این آموزشها می تواند  ر سطوح مختدف مدیران استراتژیک 

د عمدیاتی د متساسب با نیازهای هر شرکت انجام پذیر  . آموزش کاهش هزیسه ها   امکانسسجی پردژه 

ها   اقتصا  مهسدسی   ارزیابی عمدکر  سرمایه یذاریها د تجزیه د تتدیل صورتهای مالی از مهمترین 

 آموزشها می باشسد . 
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 گیری نتیجه 

مدیریت مالی یک بخش الیسفک از مدیریت کدی است که با دظایف مدیران مالی  ر شرکتها مربوط د مشخص می 

شو  د مطابق تعاریف  انشی است که به تهیه د بکارییری مؤثر مسابع مالی  ر کسب د کار می پر از  .  انش 

 مدیریت مالی با نهرشی فراییر د همه جانبه است .

عدیرغم اهمیت کدی مدیریت مالی    د عسصر دیژییهای ذاتی صسعت معدن د معدنکاری  ر ارتباط با مسائل مالی د 

اقتصا ی د  یهری شرایط د دیژییهای اقتصا ی خاص حاکم بر کشور ما سبب می شوند تا نقش د تأثیر مدیریت 

 مالی  ر معدنکاری کشورمان متمایز د مضاعف باشد . 

ضردرت د اهمیت مدیریت مالی  ر حوزه معدن د سرمایه یذاریها د پردژه های معدنی  دچسدان است که سرمایه بر بو ن    

 اشتن جریان نقدیسهی نامتعارف    رازمدت د  یرباز ه بو ن   قوانین استهالک د مالیات   نقش متمایز سو  تجاری د سو  

 سرمایه د نیز ضردرت یکسانی بررسیهای مالی د اقتصا ی  ر پردژه های مختدف از مهمترین  الیل این امر می باشسد 
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 تبلیغات خالقانه
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 رویداد های مهر ماه شرکت

 MAPبا بچه های 
 

 ر راستای قول د قراری که با بچه های شرکت  اشتیم  ر یک ردز  ل انهحیحز            

 ر اداخر تابستان برنامه ای را برای کوهسور ی  ر  رکه تهران ترتیب  ا یم. با               

بچه ها قرار یذاشتیم یک ماه  ر میان به خیریه ای سر بزنیم د ماه بعد برنامحه             

تفریتی ترتیب  هیم. این برنامه ها  ر راستای انجام مسئولیتهای اجتحمحاعحی              

شرکت  ر زمیسه سالمتی د همچسین انجام کارهای خیر می باشد. امیحدداریحم               

بتوانیم همچون یذشته برنامه های تفریتی را نیز با کارفرماهای متترم  اشته            

 باشیم.
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 تمدید قرارداد با شرکت زغال سنگ پابدانا
 

 ر یاز همین سال تاسیس شرکت  باز هم افتخار این را  اشتیم که  ر خدمت  دستحان                

شرکت فرادران زغال سسگ پابدانا باشیم. پردژه این شرکت  ر خصوص مشادره  آمحوزش    

د پیا ه سازی د البته نههداری سیسحتحمحهحای           

می باشد.  ر     HSEد  ISMمدیریتی از جمده  

این چسد سال که  ر خدمت عحزیحزان  ر آن          

شرکت بو یم توانستیم تا با همت د هحمحکحاری      

مدیران ارشد د همکاران پابدانا کارهایی را  ر          

زمیسه بهره دری د ارتقاء سیستمهای مدیریتحی        

آنجا انجام  هیم. امید است  ر سایه حق تعالی          

بتوانیم همچون سالهای یذشتحه  ر زمحیحسحه            

تمدید یواهیسامه های این شرکت معاحم یحام         

 بر اریم.   
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 آ رس  فتر مرکزی شرکت :
تهران , خیابان آزا ی , خیابان کاردن , 

نرسیده به خیابان هاشمی ,ساختمان 

82, داحد  832راهپیما , پالک   

 شماره تماس :
33212136 

33332222 
www.map-co.org 

info@map-co.org 

 با ما همراه باشید ...

سعی کن آنقدر کامل باشی که بزریترین تسبیه تو برای  یهران یرفتن تو از سخن ماه : 

 خو شان باشد .
پائولو کوئلیو                                                            

  ر کانال تدهرامی ما همراه باشید... MAPبا خیریه مهر 
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