


 سال سابقه  10شرکت پخش دایا دارو یک شرکت توزیع است که با بیش از
توسط شرکت دایا طب به منظور  2007کارمند در سال  325توزیع و با بیش از 

ی بخش خصوص(تأمین دارو و محصوالت بهداشتی داروخانه ها و بیمارستان ها 
.تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است) و دولتی 

 2008 : شعبه  7فعالیت خود را با افتتاح  2008شرکت پخش دایا دارو در سال
.در کشور ادامه داد

2009 : شعبه  14شعبه به  7به منظور گسترش زنجیره توزیع ، تعداد شعبات از
افزایش یافت

تاریخچه شرکت



2010 :ع ایجاد و راه اندازي نرم افزار همکاران سیستم جهت انجام فرایند توزی
به صورت سیستمی

2014:ان جهت بهبود سیستمی فرایند توزیع نرم افزار جامع شرکت از همکار
.سیستم به راهکاران سیستم تغییر یافت و تحت وب راه اندازي گردید

2015:اري و پیوست گروه روناك به گروه سهامداران و افتتاح شعب برونسپار س
ینکرمان جهت افزایش پوشش سراسري و افتتاح دفاتر فروش کرج ، قم ،ورام

2016 : پیوستن شرکت اوه سینا به سهامداران
تغییر سیستم جامع شرکت از راهکاران سیستم به مبنا 

ساخت پروژه انبار کرمانشاه 
افتتاح دفاتر فروش همدان ، بندرعباس،بوشهر و افزایش شعب 

شعبه16شعبه به  14از 

تاریخچه شرکت



2017 : پیوستن شرکت تسنیم به سهامداران
عب                   زنجان که با افتتاح این دو شعبه تعداد کل ش-افتتاح شعبه زاهدان و قزوین 

.شعبه رسید 18شرکت پخش دایا دارو به 
ساخت پروژه انبار شیراز

بهداشتی  -یبه عنوان یکی از تامین کنندگان آرایشنائوس ایرانیان پیوستن شرکت 
ت پخش پوبر برسام به شرکو انتقال توزیع انحصاري محصوالت بایودرما از شرکت 

دارودایا 
تهیه نقشه دمایی انبار مرکزي

هران و نصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند دما و رطوبت انبارمرکزي انبار ت
فظ زنجیره سرد جهت کنترل دما و رطوبت به صورت آنالین به منظور کنترل ح

شرایط نگهداري کاالها

تاریخچه شرکت



 
 2018 : جهت دستگاه خودروي کامیونت  5تقویت ناوگان حمل و نقل و خرید

بار از انبارمرکزي به شعب ارسال 
افزایش دفاتر فروش در سراسر کشور به منظور بهبود فرایند توزیع     
داروسالگرد تاسیس شرکت پخش دایا دهمین      

     
2019 : و افتتاح شعبه قمشعبهتبدیل برونسپاري ساري و کرمان به

     انبارشعبه اهواز ونصب و راه اندازي سیستم کنترل هوشمند دما و رطوبت        
زنجیره سرد و ناوگان حمل شعبه مذکور

ازهاي افزایش تامین کنندگان به منظور بهبود سبد کاالیی شرکت و تامین نی
مشتریان

تاریخچه شرکت



 دارو متعهد به خلق معنی نوین براي توسعه و ایجادشرکت پخش دایا 
:ابعاد ماموریت هاي شرکت دایا دارو عبارتست از . باشد می موفقیت  

مشتریان -1
...مراقبتی و مراکز ،فروشگاه ها،گالري ها، داروخانه ها ، بیمارستان ها 

خدمات و محصوالت-2
ان ما پخش کننده دارو ، مکمل هاي غذایی و محصوالت آرایشی و بهداشتی ، در زم

.اشیم و مکان معین جهت رضایت مشتریان با رعایت جنبه هاي کیفی و کمی می ب

هدف فروش-3
.در حال حاضر در بازارهاي داخلی خدمات فروش صورت می پذیرد 

 

ماموریت ها



رقابتیمزایاي -4
ن نام تجاري معتبر در میان دیگر شرکت هاي پخش ، جایگاهی رقابتی براي ای

.شرکت فراهم آورده است 
رویکرد عمومی سازمان براي کارکنان-5

. توجه به کارکنان مجموعه به عنوان با ارزشترین دارایی هاي سازمان می باشد
ابع ما معتقدیم رشد و تعالی شرکت پخش دایا دارو به ارتقاء کیفی و کمی من 

.  انسانی مرتبط است
فلسفه وجودي سازمان-6

ما یک سازمان سودآور هستیم که نقش واسط ، میان تامین کننده                                      
هاي  و مشتري نظیر داروخانه و مراکز مراقبت) علی الخصوص ذینفعان اقتصادي ( 

.نیم در زنجیره تامین کاال ایفاد می ک.... بهداشتی و   بیمارستان ها ، گالري ها و 

 

ماموریت ها



استفعلی سازمان رشد و سودآوري رویکرد -7

                    با هدف ایجاد افزایش ارزش مالی طوالنی مدت براي ذینفعان اقتصادي 
: تاکید ما بر) سهامداران ( 

	
رشد اقتصادي

ارتقاء ارزش مشتري-
زاتوسعه فرصت هاي درآمد -

استراتژي بهره وري
ارتقاء بهره وري دارایی-
بهبود ساختار هزینه ها-

.می باشد 

 

ماموریت ها



سهامدارانسازمانی به محوریت مسئولیت -8

ارتقاء سطح سالمت جامعه -

ذینفعانافزایش سهم بازار و سود -

کارکنانارتقاءرضایت -

رسانیارتقاء کیفیت خدمات -

افزایش سهم بازار تامین کنندگان-

 

ماموریت ها



با  تالش دارد تا به معیاري براي مدیریت زنجیره تامین ،شرکت پخش دایا دارو 
نعت توجه به شاخص هاي مدیریتی نوین و تکنیک هاي مدیریتی نوین براي ص

.پخش در کشور تبدیل گردد 

بنیاديارزش 

.ما در تالشیم سالمت جامعه را باال ببریم 

کشورگذاشتن نام نیک به عنوان بهترین ، بین پخش هاي 

 ما می خواهیم بهترین سرویس با حداکثر احترام جهت درخواست هاي مشتریان

.فراهم کنیم 

 

چشم انداز ها



تیجه ، به ما در تالشیم تا اطالعات و سیستم هایمان را براي دستیابی به بهترین ن
روز رسانی کنیم 

.ما در تالشیم سازمانی تالش محور باشیم 

.م ما در تالشیم نوع آوري و فهم بهتري از درخواست هاي مشتریانمان را ارائه کنی

.ت ما معتقدیم کار گروهی و مدیریت مشارکتی بهترین راه رسیدن به اهداف اس

.ما معتقدیم تیم کاري ما مهمترین سرمایه کشور می باشد 

 

چشم انداز ها



:  آدرس •

د ابتداي خیابان شهی-جنت آباد مرکزي

239پالك -مخبري

نفر 55: ستادي تعداد پرسنل •

• Tel : +982144400940

• Fax : +982146048574

• PO Box : 1475713765

• Website : www.Dayadarou.com

• E-mail : Info@dayadarou.com

دفتر مرکزي



آدرس انبار مرکزي:

149پالك -خیابان ششم شرقی-شهرك صنعتی صفادشت

 Tel :
+982165435983

 Fax :

+982165435984

انبار مرکزي



انبار مرکزي 

انبار متراژ متر مربع 1200

متراژ انبار الکل متر مربع 20

انبارك مربع متر 50

تعداد پرسنل 16

تعداد خودروي 
حمل
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م بین خیابان پنجم شرقی و شش-شهرك صنعتی صفادشت:آدرس
221/4پالك  -شرقی

 Tel :

+982165422441

 Fax :

+982165422438

بهداشتی-انبار مرکزي آرایشی



بهداشتی-انبار مرکزي آرایشی

بهداشتی -انبار مرکزي آرایشی

انبار متراژ متر مربع 800

تعداد پرسنل 15

تعداد خودروي 
حمل
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سهامداران



Dr. S.Maleki (Chair Man )
Pharm D, RONAK GROUP

Dr.Mirtorabi(CEO)
Pharm D, AVICENNA

 Dr. Alireza Soleymani(CEO)

Pharm D, MBA RONAK GROUP

Dr. Sh. Omidvar
Pharm D, RONAK GROUP

 Dr.Farid.Abedin Dorkoush
Pharm D, PH.D RONAK GROUP

اعضاء هیأت مدیره



Board of Directors

C E O

IT manager Deputy of sale & commercial

Accounting  
Manager

Deputy of Financial  
& Administration

Warehouse  
Manager

Head of branches

Administration  
Manager

Technical manager

Commercial  
Manager

Beranch  
managers

sale  
Manager

Quality Assurance  
manager

Lawyer of company

Internal audit manager

Head of financial

Head of Purchase

Head of  
sales

Cosmetics 
sales Manager

چارت سازمانی



مجوز پخش شرکت دایا دارو



مجوز پخش کاالهاي آرایشی و بهداشتی شرکت دایا دارو



 شعبه انبار ، مرکزي انبار ، کاالها نگهداري شرایط حفظ و کنترل منظور به
 شرکت سرد زنجیره و اهواز شعبه حمل خودروهاي ، اهواز شعبه انبار تهران،
 صورت به رطوبت و دما کنترل هوشمند سیستم به مجهز دارو دایا پخش
 صورت طریق این از خودروها و انبارها رطوبت و دما کنترل و میباشد آنالین

 و دما خروج صورت در و بوده هشدار آالرم داراي سیستم این که میپذیرد
 انبار مدیر و فنی مسئول به پیامک ارسال با ، شده تعریف محدوده از رطوبت

                                                                میشود داده الزم هشدار

سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت



ازنجیره سرد انباره

یخچالسردخانه



نقشه دمایی انبار مرکزي نقشه دمایی سردخانه



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

1 Ronak producer

2 Aria producer

3 RouzDarou producer

4 Beh avaran arash producer

5 Caspian producer

6 Shokouh zibaye salamat producer

7 Poursina producer

8 Dana producer

9 Raha producer

10 Behvazan producer

11 Tasnim producer

12 Ramopharmin producer

13 Mina producer

تامین کنندگان



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

14 DorsaDarou producer

15 TolidDarou producer

16 Emad Darman Pars producer

17 Onco darou Importer

18 Avicenna producer

19 pharmachemie producer

20 Gilaranco cosmetics

21 Kata Importer

22 Kimia alcohol producer

23 Notarkib producer

24 Amin producer

25 Roshd darou Importer

تامین کنندگان



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

26 Sina gostar armaghan importer

27 Paksazan emrouz importer

28 Arang darou Importer

29 Naos iranian cosmetic

30 Arya tinagen producer

31 Giti salamat arya Importer

32 Sajad East Drug producer

33 Ayrianik producer

34 Pars behrouzan jam importer

35 Arnika salamat importer

36 Avedis Importer

37 CitoAradePars importer

تامین کنندگان



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

38 Golchekan producer

39 Iran Darou producer

40 Darou darman kian producer

41 Rastagen importer

42 Kimia salamat nikan Importer

43 Aramis Pharmed importer

44 Narenj tejarat jahan importer

45 Atra darou sadr azma producer

46 Darou pakhsh producer

47 Dayan teb producer

تامین کنندگان



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

48 Seranza importer

49 Avaye lian darou importer

50 Arta hayate danesh importer

51 Aria dara pars cosmetics

52 Ati pharmed producer

53 Minoo producer

54 Arnika salamat producer

55 Aysan khavaremianeh cosmetics

56 Ielam sorang producer

57 Hakim producer

58 Fouman vash producer

تامین کنندگان



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

59 Darman yar Ati importer

60 Behbood Salamat Pasargad importer

61 Darou Darman Salafchegan producer

62 Tose Salamt Sana importer

63 Razan Pharmed importer

64 Etemad Pouya importer

65 Rayan Darou Iranian importer

66 Teb Salamat Caspian importer

67 Nik Akhtar Aria importer

68 Omid Parsina Damavand importer

69 Aran Gostar Darman Pars importer

70 Nano Hayat producer

تامین کنندگان



NO. Supplier name Importer/  
producer/cosmetics

71 Bonyan Kasra Seresht Salamat producer

72 Donya Darou Sepehr producer

73 Ronas Pharma Azin producer

74 Bio Pharmasi Pars producer

75 Atra Darou Sadr Azma producer

76 Darmanyab Darou importer

77 Darman Ara importer

78 Behshad Darou importer

79 Loghman producer

80 Razak producer

81 Marhamsazan Sina importer

82 Shiraz cerom producer

83 Sobhan Ancolojy producer

تامین کنندگان



ارزیابی انبارهاي شرکت هاي پخش



the product of Ronak Group

Ronak Darou Farnak Gostar Aria Tinajen Roshd Darou Onko Darou

Pharmaceutical Group Pharmaceutical Group Pharmaceutical Group Pharmaceutical Group Pharmaceutical Group

Antibacterial Antiepileptics Tinagrast Nitroglycerin Antiviral

Ciprox200 Carbamazepine Hydralazine Alovir

Anti-diabetic drug Clobazam Cholestyramine Zidovudin

Ronulin R Antigouts Lerodopa Benserazide Neurology

Ronulin N Allopurinol Bupropion  
Hydrochloride

Clonazepam

Corticostroid Probenecid Lidocaine  
Prilocaine

Gabapentin

Medrolin 500 Antineoplstics Calcitriol Antiseptics

Anti-cancer drug Altretamine Salmeterol Tolidine

Rituximab 500 Anastrozole Povidone Iodine

Other products could be seen in site : WWW.Ronakpharma.Com

محصوالت شرکت هاي سهامدار



The product of Tasnim CO. The product of Avicenna CO.

VOLTADEC 100 MG TAB AVIFENAC 50 MG

NAPTIN 375 MG TAB FLUCONAZOLE 200 MG

FEXOFENADINE 60 MG TAB ALENDRONATE 70 MG

ASMORAL 10 ACICLOVIR 800 MG

PROTRAL 0.4 MG CAP METOPROLOL 47.5 MG

ALZIXA 10 MG TAB VALSARTAN 160 MG

ZOCAMAX TAB
MOTELUKAST 10 MG

AMLODIPINE ESOMEPRAZOLE 40 MG

GLYROZE 0.5 MG TAB PANTOPRAZOLE 20 MG

Other products could be seen in site: WWW.Tasnimpharma.com Other products could be seen in site: WWW.Avicenna.ir

محصوالت شرکت هاي سهامدار



The products of Naos Iranian CO.(BIODERMA)

PHOTODERM MAX AQUAFLUID SPF50+ WHITE OBJECTIVE H2O

PHOTODERM AKN SPRAY SPF 30 WHITE OBJECTIVE FLUID

PHOTODERM ANTI-AGE SPF 30 WHITE OBJECTIVE HAND CREAM

SENSIBIO H2O ATODERM CREAM

SENSEBIO FORTE ATODERM MAINS

SENSIBIO EYE ATODERM NUTRITIVE

SENSIBIO DS+ ATODERM INTENSIVE BAUME

SEBIUM H2O CICABIO CREAM

SEBIUM GEL MOUSSANT NODE DS+

محصوالت شرکت نائوس ایرانیان



SUPPLIER LOGO SUPPLIER LOGO

NAOS TAKEDA

BRONSON MEDOCHEMIE

شرکت هاي تامین کننده وارداتی



SUPPLIER LOGO SUPPLIER LOGO

GERDA PANNOC

Molnlycke WATERJEL

شرکت هاي تامین کننده وارداتی



Title NO.

کاالھای داخلی  3007

کاالھای وارداتی 693

Total 3700

کاالها



NO. province
Number of  

staff
Number of  

vehicle
Storage  

Space (m2)

1 Warehouse 16 5 1200 m2

2 Tehran 61 9 780 m2

3 Esfahan 14 3 560 m2

4 Fars 18 3 630 m2

5 Khorasan Razavi 15 2 330 m2

6 North . Khorasan 8 1 215 m2

7 Gilan 12 2 474 m2

8 Yazd 4 1 460 m2

9 Kerman 2 2 420 m2

10 Qazvin 6 1 500 m2

انبارهاي مراکز شرکت پخش دایا دارو 



NO. Province
Number  
of staff

Number of  
vehicle

Storage  
Space (m2)

11 Golestan 11 2 550 m2

12 Khouzestan 11 3 530 m2

13 Kohkilouyeh 5 1 120 m2

14 East. Azarbayjan 17 3 320 m2

15 West.Azarbayjan 9 2 500 m2

16 Ilam 8 1 200 m2

17 Kermanshah 18 3 700 m2

18 Mazandaran 2 2 612 m2

19 Sistan Baluchestan 10 1 450 m2

20 Cosmetics warehouse 17 6 800 m2

21 Qom 6 2 350 m2

Total 270 55 10701 m2

انبارهاي مراکز شرکت پخش دایا دارو 



Warehouse
In Tehran(safadasht)

Fars Branch
In Shiraz

Kemanshah Branch
In Kermanshah

انبارهاي ملکی شرکت پخش دایا دارو 



) 2015(نقشه پوشش دهی مراکز



) 2016(نقشه پوشش دهی مراکز



) 2017(نقشه پوشش دهی مراکز



) 2018(نقشه پوشش دهی مراکز



)2019(نقشه پوشش دهی مراکز 



NO.

1 East.Azarbayjan Ardebil

2 Kermanshah Hamedan Kurdestan

3 Tehran West semnan Karaj-Varamin

4 Khozestan

5 Kohkiloyeh Boyrahmad

6 Fars Bushehr

7 Golestan East of Semnan

8 North.Khorasan

9 Khorasan.Razavi Birjand

10 Yazd

11 Esfahan Kashan Chahar mahalo bakhtiari

12 Kerman Hormozgan

13 West.Azarbayjan

14 Mazandaran

15 Sistano Baluochestan

16 Gilan

17 Ilam Khorram Abad

18 Qazvin Zanjan

19 Qom Markazi

نحوه پوشش دهی



تعدادکل مشتریان تحت پوشش
1000 10800

مشتریان دولتی مشتریان خصوصی

شرکت پخش دایا دارو

ریالی عددي

رتبه سهم از فروش  رتبه شسهم از فرو

23 1.03% 21 1.01%



10,461,738,471
43,241,969,581

380,000,000,000 520,000,000,000

1,260,000,000,000

1,840,000,000,000

2,900,000,000,000

3,700,000,000,000
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1,300,000,000,000

1,700,000,000,000
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1,800,000,000,000

2,800,000,000,000
2,700,000,000,000
2,600,000,000,000
2,500,000,000,000
2,400,000,000,000
2,300,000,000,000
2,200,000,000,000
2,100,000,000,000
2,000,000,000,000
1,900,000,000,000

2,900,000,000,000

3,600,000,000,000
3,500,000,000,000
3,400,000,000,000
3,300,000,000,000
3,200,000,000,000
3,100,000,000,000
3,000,000,000,000

3,700,000,000,000
3,800,000,000,000
3,900,000,000,000

1388 1389 1390

347,072,936,484

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

Sale (Rls )

(Target)

نمودار روند فروش سالیانه



198,155,786,010

325,980,615,107

281,117,144,568

302,537,273,574

290,586,081,596

261,800,108,102

331,671,082,467

358,707,984,441

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر  آبان

1398فروش سال 
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نمودار مقایسه اي مشتریان



E-mail address : Info@Dayadarou

Linkdin: Dayadarou Dis Co.

Website : www.Dayadarou.com


