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 اطالعات 

 نمایشگاه

فناوری و دارویی در خاورمیانه است. این نمایشگاه  نمایشگاهنخستین  )DUPHAT (نمایشگاه فناوری دارویی دبی

اهمیت صنعت داروسازی و گرایش ها و فناوری های جدید به کار رفته در ساخت دارو را نشان می دهد. نمایشگاه 

فناوری دارویی دبی به عنوان نقطه همگرائی برای داروسازها، پزشکان، دانشمندان، حرفه ای های بازاریابی، 

 www.duphat.ae سایت نمایشگاه :اغل دیگر عمل می کند. محققان و مش

موضوعات 

 نمایشگاه

محصوالت ، مراقبت های سالمت حیوان، پزشکی آلترناتیو و مکمل، محصوالت طب سوزنی، فعال ترکیبات دارویی

سازنده ، زیست فناوری، زیست داروها ،خدمات زیست تحلیلی، شفای آیوردایی محصوالت آیوردا و، عطر درمانی

تحقیق و توسعه ، تولیدکنندگان قراردادی، تحقیق بالینی، تجهیزات و سازنده های اتاق پاک، های مخازن فله

 محصوالت/ مکمل های، توسعه دهندگان دارو، ساخت داروی سفارشی، محصوالت آرایشی / بهداشتی، قرارداد

تکنولوژی ، توزیع کنندگان/ معامله گرها، ضدعفونی کننده ها، محصوالت استرلیزه و یکبار مصرف، غذایی رژیمی

، کنترل زیست محیطی،داروخانه ها، ساخت دارو، کشف دارو و درمان های انسانی مبتکرانه، های ارسال دارو

اومئوپاتی ، ولت/ انجمن های دارو سازید، داروی عمومی، فرموالسیون تمام شده، مهندسی تأسیسات و نگهداری

مکمل ها و ، پزشکی وسایل و لوازم، رمز گذاری و برچسب زدن پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، و پزشکی شفاهی

داروهای بدون ، ساخت قرص ها و کپسول ها، ویتامین ها و مکمل های خوراکی، بیولوژی مولکولی، مواد معدنی

ماشین آالت بسته بندی دارو، ، داروی نسخه ای، ساخت ماشین آالت داروسازی، خدمات مشاوره دارویی، نسخه

 …و  شیمی دارویی، مواد و خدمات

( خانم مبشری )   09194141438 – 88992004کسب اطالعات :     

 www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی 
 

 خدمات 

 تور  

 نمایشگاهی                                         ترانسفر  ♥      ترانسفر فرودگاهی   ♥                بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥                                                       هتل   ♥

 بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                                گشت شهری با ناهار  ♥

                 ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥ مدارک

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 
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