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نام و نام خانوادگي :مرضیه سنوئي محصل

سال و محل تولد - 2211/21/12 :گناباد
تحصیالت و سال و محل اخذ مدرك :لیسانس شیمی – دانشگاه فردوسی – 3131/1/13

ويژگي هاي خانواده و محیط زندگي در كودكي :
عشق و عالقه ام به طبیعت و مواد طبیعی ریشه در دوران کودکیم دارد  .متولد یکی از شهرستانهای جنوب خراسان می باشم در خانه ای که
آب زالل قنات در آن روان  ،درخت کاری و سبزی کاری فراوان داشت رشد کرده ام ،پدرم پزشکی بود که سعی می کرد همه مداواها را با
گیاهان داروئی انجام دهد  .از کودکی به طبیعت  ،مواد طبیعی و داروهای گیاهی انس گرفته ام  ،از رشته شیمی لیسانس گرفته ام و به دلیل
همین عالقه در نهایت به دامان طبیعت در تولید و فراوری گیاهان داروئی پناه آورده ام
آدرس و تلفن محل کار :

مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز – 2اندیشه  – 01قطعه 31221023160-6 – 703
سوابق کاری از ابتدای جوانی تا امروز:
ابتدا در کارخانه ای که از گیاهان داروئی اسانس استحصال می شد در سال  0733مشغول به کار شدم با توجه به اینکه اطالعاتم راجع به
اسانس بسیار اندک بود با تالش های شبانه روزی و ارتباط نزدیک با مراکز علمی از جمله کلیه دانشکده های داروسازی و علوم تهران و
مشهد  ،کلیه پژوهشکده ها از جمل ه پژوهشکده صنعت نفت ایران و ارتباط با آزمایشگاه های داخلی و خارجی توانستم اطالعات کاملی راجع
به اسانس ها  ،درصد ترکیبات مواد موثره اسانس هر گیاه را بدست آورم .نتیجه دیگر این تالشهای شبانه روزی باعث شد که به طرحی
فناورانه جهت تولید اسانس ها دست یابم .
در ابتدا کارم را با  3نفر پرسنل که دونفر از آنها دخترانم بودند شروع کردم و به مرور توانستم اشتغال زایی بیشتری داشته و اکنون با  73نفر
نیرو مشغول به کارهستم .
برای تولید اسانس ها که دارای همه فاکتورهای استاندارد باشد حتماً می بایست از گیاهان سورت شده درجه یک استفاده می کردیم که در
این صورت از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبود  ،اگر می خواستیم از زیر سورتی گیاهان که مقادیر نسبتاً زیادی بودند و معضلی برای
کشاورزان م حسوب می شدند اسانس گیری کنیم محصول بدست آمده  ،همه فاکتورهای استاندارد را شامل نمی شد  ،این مسئله انگیزه ای
شد که با تالش شبانه روزی و انجام آزمایشات بسیار زیاد بتوانم راهکاری را بیابم که ضمن استحصال اسانس از ضایعات گیاهان به نحوی
ترکیبات اضافی آن را جدا سازی نمایم که بتوانیم براساس نیاز مشتری و براساس فاکتورهای استاندارد مجدداً قسمت باقیمانده این ترکیبات
مخلوط سازی نمایم و به اسانس در رنج استاندارد های بین المللی دست یابم که تائیدیه علمی این روش از پژوهشکده علوم وصنایع غذایی را
دریافت نموده ام حاصل این تالش تولید اسانس قابل صادرات با ارزش افزوده باال و حل مشکل کشاورزان مبنی بر سورت گیاهان می باشد.
از طرفی طرح پژوهشی تولید اولئورزین زعفران و سایر ادویه جات در دستور کار قرار گرفت که این طرح در پژوهشکده علوم و صنایع
غذایی خراسان رضوی در سال  63به نتیجه رسید که ثبت اختراع آن با شماره  105333دریافت گردیده است  .تولید الئورزین زعفران برای
اولین بار در جهان و الئورزین سایر ادویه جات برای اولین بار در ایران به ثمر رسیده است
تولید این محصوالت با توجه به اینکه کشور عزیزمان مهد گیاهان داروئی بخصوص زعفران است می تواند ارز آوری زیادی داشته باشد که
جهت ساخت دستگاههای تولید با آخرین تکنولوژی نیاز به حمایت دارم که بتوانم طرحهای فوق را تجاری سازی نمایم .
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تعداد كارگران و خانواده هايي كه از قبل زحمات ايشان درآمد دارند 21 :نفر نیروي تمام وقت و 23نیروي پاره وقت
فعالیتهاي اجتماعي:
– عضو فعال انجمن گیاهان داروئي
 عضو هیئت امناء کانون کارآفرینان کشور و دبیر کانونعضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان عضو انجمن مدیران صنایع استان عضو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان عضو اتحادیه صادر کنندگان کشورو..... عضو شبکه ملی گیاهان داروئی عضو و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان داروهای گیاهی خراسان عضو انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی کشور عضو انجمن توسعه و ترویج تولید و تجارت محصوالت حالل عضو کمیسیون بانوان کانون های کارآفرینی کشور -عضو کمیسیون کشاورزی کانون های کارآفرینی کشور

افتخارات و جوايز:
 اولین تولید کننده اسانس های طبیعی استاندارد شده از گیاهان درجه  2و 7 اولین تولید کننده اولئورزین زعفران در جهان اولین تولید کننده اولئورزین ادویه جات در ایران تولید کننده انواع عصاره های آرایشی و بهداشتی و عصاره های خوراکی و عصاره های روغنیدریافت گواهینامه های ISO9000-2008 - ISO22000-2005دریافت گواهی آرم حالل دریافت گواهی مدیریت کیفیت HACCPدریافت گواهی عنوان واحد فناور برتر در پارک های علم و فناوری کشور دریافت لوح تقدیر از استانداری خراسان رضوی دریافت تاییدیه علمی از پژوهشکدهدریافت لوح تقدیر از اتاق بازرگانی به عنوان بانوی برتر صنعتدریافت عنوان واحد نمونه از جهاد کشاورزی خراساندریافت عنوان واحد نمونه از اداره نظارت خراسان عضو شبکه ملی گیاهان داروئی عضو انجمن دارندگان نشان استانداردعضو کانون کارآفرینان کشور-عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

رزومه کاری خانم مرضیه سنوئی محصل ( مدیر عامل شرکت اکسیر گل سرخ )
 واحد منتخب استانی در رشته صنایع تبدیلی سال 0761 مقام اول کارآفرینی در جشنواره شیخ بهائی 0761 غرفه برتر در هفتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهائی 0761 عضو انجمن مدیران استان عضو کانون زنان بازرگان عضو اتحادیه صادر کنندگان کشور غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش سال 0711 کارافرین برتر شیخ بهائی در سال 11 کسب عنوان شرکت دانش بنیان برگزیده درنخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان داروئی و طب سنتی ایران کارآفرین برتر استان سال 10 کارآفرین برتر کشور سال 10 کارآفرین برتر استان سال 12 -برگزیده انجمن حقوق مصرف کنندگان در سال 17

ويژگي خاص محصول يا خدمت تولیدي ايشان:
طبیعي بودن صددرصد بدون مواد شیمیايي و كمک به سالمت جامعه
نكات قابل الگو گیري از زندگي ايشان براي جوانان:
-2خستگي ناپذير و پیگیر و مصمم بودن و استفاده از تمام ظرفیتهاي موجود
 -1انعطاف پذيري با شرايط و تغییرات محیطي و كاري

