
`

  

  Central office: unit 6 ,2nd floor ,Ashkan tower,derakhti bulvared, Mehrvilla Sq. Karaj-Iran. 
Factory : number 18,zafar st. Kamalshahr ,Karaj-Iran. Tel:+98-2633552800 ,34711103. 
web:www.ajsico.com, email: info@ajsico.com  

 
  

 

  :تاریخ

-AJSI:شماره

CV/91/002 

  

  

 فهرست
..................................................................................                                                                                                                              

  مقدمه ومعرفی شرکت-1

  زمینه هاي کاري شرکت  -2

 خالصه اي از سوابق شرکت -3

 

 

 

 

  



`

  

  Central office: unit 6 ,2nd floor ,Ashkan tower,derakhti bulvared, Mehrvilla Sq. Karaj-Iran. 
Factory : number 18,zafar st. Kamalshahr ,Karaj-Iran. Tel:+98-2633552800 ,34711103. 
web:www.ajsico.com, email: info@ajsico.com  

 
  

 

  :تاریخ

-AJSI:شماره

CV/91/002 

  
  

  :مقدمه ومعرفی شرکت 

باهدف ارتقاء  سطح تکنولوژیک وبسط وتوسعه دانش علمی وتخصصی در زمینه پروژه ) AJSI(صنعت ایرانیانجامع شرکت اندیشگران 
عتی، در زمینه صنایع دارویی ، شیمیایی هاي صنعتی مشتمل بر تمامی اجزاء آن واجرا وساخت استاندارد پروژه هاي صن

  .تاسیس شد ،بیوتکنولوژي و غذایی

این شرکت از همکاري  متخصصین مختلف از دانشگاه وصنعت  بهره مند بوده و داراي نمایندگی شرکت هاي معتبر خارجی در زمینه 
 که بعضی از آنها سالها در شرکت هاي مانند   متخصصین این شرکت از بهترین افراد دانشگاهی وصنعتی بوده . هاي مختلف می باشد  

Amgen  ، آمریکاZeneca   Astra  کانادا و مراکز وشرکت هاي دارویی و بیوتکنولوژي کوبا وشرکت هاي اروپایی ودیگر شرکت هاي
ضی از پرسنل سال در صنعت داشته  وبع8اکثر پرسنل متخصص  این شرکت سابقه بیش از .خارجی آموزش دیده و فعالیت نموده اند

در موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی  (Clean rooms) هاي اتاقهاي تمیزدآن نیز جزو افراد دست اندرکار در تدوین استاندار
  .ایران بوده اند

در طراحی راتخصص هاي مختلفی در زمینه هاي صنایع شیمیایی ،دارویی ،بیوتکنولوژي و غذایی  گردهم آورده شده است تا شما 
وراه اندازي نهایی وتایید  FAT (Precommissioning,Commissioning(د طراحی ،ساخت ،تست هاي کارخانه اي،تایی

نصب وراه اندازي پروژه ها نیز خدمات  ازوبعد .کلی پروژه از آغاز تا پایان  در رسیدن به راه اندازي پروژه هاي صنعتی کمک نماید
  .وم وثبات آن مهیا نمایدوسرویس هاي فنی ومهندسی الزم را در جهت تدا

  .قسمت هاي مختلف اختصاصی شرکت  مطابق با دانش مورد نیاز در آن حیطه ایجاد شده است

سعی ما در شرکت اندیشگران  جامع صنعت ایرانیان بر این است تا با ارائه خدمات نوین وپیشرفته  مهندسی و   صنعتی با توجه به 
ن در صنایع دارویی ،بیوتکنولوژي ،صنایع شیمیایی وغذایی کمک کنیم ،فاصله آنها را از به مشتریانماهردو مقوله کمیت وکیفیت  

 .صنعت جهانی کم کرده وباطراحی واجراي استاندارد پروژه هاي صنعتی ، رویاي جهانی شدن آنها را محقق نماییم
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  زمینه هاي کاري شرکت 

 ) Validationpharmaceutical (مهندسی داروسازي  ومعتبرسازي دارویی- 1

با توجه به  اهداف تشکیل واحد مهندسی داروسازي  در داخل شرکت  اندیشگران جامع صنعت ایرانیان جهت اجراي کامل ویا  
ویاواحد هاي بیوتکنولوژي مطابق با آخرین ) از ابتداي مواد اولیه تا  محصول نهایی(تاسیس واحدهاي  تولیدي دارویی 

  :این واحد در حال حاضر داراي توانایی هاي زیر است FDA وEU GMP,WHOاستانداردهاي بین المللی 

  :واحد معتبرسازي  دارویی ومهندسی کیفیت شامل

 cG(X=L,M,D)P  وISOطرح ریزي ،اجرا ومستندسازي سیستمهاي کیفیت با استفاده از متد تلفیق سیستمهاي 

سازگاري ومرتبط نمودن آنها که شامل فعالیت هاي زیر جهت کم کردن دوباره کاري مستند سازي وValidation)(معتبرسازيو
 است

Quality Manual,Validation Master Plan(VMP),Design Qualification(DQ)  

URS(User Requirement Specification),FDS(Functinal Design Specification)  

FAT(Factory Acceptance TEST),Installation Qualification(IQ),Pre commissioning and 
commissioning ,SAT(Site Acceptance Test),Operational  Qualification(OQ),Performance 
Qualification(PQ),Ongoing monitoring program,Process Validation(PV),Extensive Cleaning 
Validation Program (CLP),Method Validation,Equipments Qualification,Quality Assurance 
Documentations.  

  .)IMS(وسیستمهاي یکپارچه کیفیت ISOپایه گذاري سیستمهاي مدیریت کیفیت ومشاوره،طراحی -

را بصورت حرفه اي validation)(مفتخریم  اولین و تنها شرکت ایرانی هستیم که خدمات تضمین کیفیت و معتبرسازي 
  .به کشور ارایه می دهیم)GXP)EU,FDAومطابق با استانداردهاي 
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  : وغذایی  صنایع شیمیایی ،صنایع دارویی ،پروژه هاي  بیوتکنولوژي  ساخت واجرا -2

صنایع .کشت سلولی، میکروبیاعم از صنعتی،   Down stream)( فرآیند هاي تولید بیوتکنولوژیک  وپایین دستیطراحی وانجام -
 دارویی

وشرکت   MITمربوط به دانشگاه   Bioperoو Supper pro Designerطراحی فرآیند هاي فوق با روش دستی و نرم افزار -
intelligen   

  

  شیمیایی وبیوتکنولوژي،انتقال دانش فنی در صنایع دارویی،غذایی -
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ندي زیر نظر ب،ساخت ،مونتاژ و فروش ماشین آالت خطوط تولید صنایع غذایی و بسته  خطوط تولید تهیه طرحهاي توجیهی-

  :راه ندازي آن در محل کارخانه با گارانتی و خدمات پس از فروش شامل واردات و تحویل و, مهندسین مجرب خارجی و داخلی 
 خطوط  تولید صنایع لبنی اعم از شیر، ماست و پنیر وخامه 

 

 
  کیلو25خط تولید چیپس کمپوند 

  خطوط تولید کامل ماکارونی

  کامل آبمیوه از پوره و میوه تازه خطوط تولید
  خطوط تولید کامل نوشابه  

 یمهاي صنعتی خط تولید آنز

 خط تولیدو فراوري نیشکروقند

   ظرفیت ها خط تولید آب معدنی تمام اتوماتیک در انواع
  خطوط تولید روغن مایع

   خط تولید رب گوجه فرنگی  
  خط تولید عصاره مالت
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  :طراحی ونصب سیستمهاي کنترلی واتوماسیون تجهیزات ودستگاههاي تولیدي -3

  :ارائه می گردد شامل گران جامع صنعت ایرانیان اندیشخدماتی که توسط شرکت 
  
  IPC)شامل کامپیوتر صنعتی ( مشاوره در زمینه طراحی سیستم هاي کنترل، تهیه تجهیزات اتوماسیون صنعتی  

  با فیلدباس هاي مختلف Remote I/O،انواع  PLCپی ال سی

  .داروشیرهاي کنترلی موتورسنسور و ترانسمیتر فشار ،سنسور دما و رطوبت  
  )OP-Panel(پانل هاي اپراتوري 

  .اعم از دارویی ،بیولوژیک و میکروالکترونیک زاتوماسیون وسیستم مونیتورینگ کامل اتاقهاي تمی
  A  سیستم هود المینار کالس  PLC و همچنین 

  ) BMS( سیون ساختمانسیتم اتوما
الت وتجهیزات خط تولید در صنایع تبدیلی ، غذایی ، دارویی آ تصب وراه اندازي تجهیزات کنترلی و اتوماسیون دستکاهها ،ماشین 

 .پروژه هاي صنعتی می باشد وشیمایی و
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 یوتکنولوژيساخت،نصب و راه اندازي وواردات دستگاههاي صنایع شیمیایی ، دارویی ،غذایی ،تبدیلی وب- 4

در ایران می  GMPtechnical , flexcintech cleanroom,Canada POIC,UKELEFE,این شرکت تنها نماینده شرکتهاي بزرگ 
یی باشد و برجسب نیاز صنایع با عنایت به تجربه کافی در زمینه واردات ماشین االت تولیدي و جانبی در صنایع صنایع شیمیایی ، دارویی ،غذا

  .اقدام به ساخت ،نصب وراه اندازي یا واردات این دستگاهها می نماید وبیوتکنولوژي

  :بطورخالصه مراحل انتخاب دستگاهها و ماشین آالت تا نصب در محل مشتري به شرح زیر است 

ن درصورت عدم اطالع کافی مشتري این شرکت با توجه تجربه کافی در ای. از مشتریان URS)(اخذ مشخصات فنی و فرآیندي الزم  - 1
 .یا مشتري  راتهیه و با توانایی ومشخصات  سازنده  تطبق نمایدURS) (سند الزامات کاربر.زمینه  می تواند

 )URS(درخواست پرفرما از سازنده مطابق با الزامات کاربر - 2

امات بمنظور تایید تمامی الز )Factory Acceptance Test(سفارش ساخت و انجام تست هاي الزم در محل کارخانه سازنده   -3
 . این مورد می تواند باحضور نماینده مشتري در کارخانه سازنده انجام شود.مشتري قبل از حمل به محل مشتري 

 Predelivery Inspection)(انجام بازرسی هاي اولیه قبل از تحویل وحمل دستگاه - 4

 حمل وترخیص کاالي مورد نظر به محل مشتري - 5

 ).Commissioning & Site acceptance Tests(کارخانه مشتري راه اندازي و انجام تست هاي نهایی در محل  - 6

  ) مشتري(در مورد دستگاههاي دارویی وصنایع حساس  قبل از راه انداز ي وتست  در محل کارخانه 
 توسط گارشناسان شرکت مطابق با پروتکل هاي استاندارد تایید خواهد شدو) Installation Qualification(صالحیت نصب دستگاهها 

 Operational( انجام وپارامترهاي عملیاتی دستگاهاتایید می شود) Site Acceptance Tests(پس از آن تست هاي در محل 

Qualification ( ودر نهایت درصورت درخواست مشتري عملکرد دستگاه مطابق با پروتکلهاي استاندارد وپذیرفته شده بین المللی تایید
  .در کلیه مراحل تمامی مستندات تحویل مشتري خواهد شد).Performance Qualification(وتست خواهد شد

  :فعالیت هاي ساخت نصب،راه اندازي و واردات شرکت شامل موارد زیر بوده ولی محدود با این موارد نیست
ارویی ایع دن، شربت و صprefilledدستگاههاي خط تولید صنایع دارویی شامل دستگاههاي خط تولید قرص، گپسول ،آمپول،  - 1

 بیوتکنولوژي شامل خطوط تولید ،فرمانتاسیون،خالص سازي وپرکنی وبسته بندي

 کلیه دستگاههاي خطوط صنایع غذایی وصنایع تبدیلی وابسته به آن - 2

 :مرتبط شامل   UTILITYکلیه دستگاههاي تاسیساتی و  -3

  .مخصوص فضاهاي تمیز و استریل   Hygenicسیستم هاي هواساز معمولی و  - 
  ي تولید بخار اعم از بخارصنعتی و بخار تمیز مورد استفاده در صنایع داروییسیستمها- 
  .خطوط تولید وتصفیه آب اعم از سیستمهاي تولید آب دیونیزه ،خالص و تزریقی و آب آشامیدنی- 
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سیستمهاي هواي فشرده اعم از هواي فشرده مورد استفاده در ابزاراالت صنعتی و اتومات وهواي فشرده تمیز -

  
این شرکت در زمینه ساخت ماشین آالت وتجهیزات داراي کارگاه بزرگ  ماشین کاري و ساخت مجهز بصورت مشترك  با شرکت هاي 

  . الت می باشدآساخت ماشین 

  :طراحی وساخت سیستمهاي آب وفاضالب  -5

  پایه ، طراحیConceptual design)(تشکل از طراحی اولیه این سیستمها مQualification)(طراحی وشایسته سازي 

 )(Basic Engineering وطراحی کامل وتفصیلی )( Detail Engineeringواجراي پروژه براي  واحدهاي:  

 Purified(شامل واحد هاي تولید آب دیونیزه، واحد تولید آب خالص  داروییCritical systems)(سیستمهاي بحرانی-

water(آب تزریقی،)(water for injection وبخار تمیز )(pure steam  مطابق با آخرین ویرایش.USP  

 RO(Reverse Osmosis), UF(Ultra Filtration)طراحی ،نصب واجرا سیستمهاي فیلتراسیون  

  ).(Micro Filtrationمیکروفیلتراسیون
سیستم هاي پیشرفته حذف  غذایی،دارویی وشیمیایی وبراي صنایع  طراحی وساخت سیستمهاي تصفیه آب وفاضالب  

  ).Inactivation system(روبی میک
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  تمیز اتاقهاي  Qualificationمعتبرسازي و, تست  ,ساخت , طراحی -6

 ،Flexcontech.Cleanroomاین شرکت داراي  نمایندگی شرکت هاي بزرگ  سازنده اتاقهاي تمیز در دنیا مانند کمپانی هاي 
GMP TECHNICAL وPadana Clean room ن سازنده هاي اتاقهاي تمیز  در صنایع داروسازي و ایتالیا که  ازبزرگتری

و Validate)(این کمپانیهاي بزرگ معتبر  نظر اتا قهاي  تمیز تحت. ومحصوالت آنها در اروپا می باشند  است ..میکرو الکترونیک و
Qualified خواهند شد. 

 

  

  :زیر بوده ولی محدود به این موارد نمی باشدخدمات شرکت در زمینه طراحی،ساخت ومعتبرسازي اتاقهاي تمیز شامل موارد 
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 Basic)(پایه  ، طراحیconceptual design)(متشکل از طراحی اولیه ) Qualification(طراحی وشایسته سازي 

Engineering وطراحی کامل وتفصیلی )( Detail Engineeringواجراي پروژه براي  واحدها وکارخانجات دارویی شامل:  

 conventionalوcritical area, controlled areaشامل (Clean rooms)تولیدياتاقهاي تمیز  -

 مخصوص فضاهاي اسپتیکHVACو )  (Air Handling Unitسانساز یا هواراواحد هاي هو-

  وساخت اتاقهاي تمیز) طراحی مفهومی ،پایه وتفضیلی(طراحی -

و ) pre commissioning و commissioning( يراه انداز،CFDوشرایط آن  با   طراحی وشبیه سازي اتاقهاي تمیز-

  

  وهواسازها  HVACسیستمهاي   Qualification معتبرسازي و-
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از    WHOو   EUاین شرکت در زمینه هاي تایید طراحی نقشه هاي تولید  در صنایع دارویی  مطابق با استاندارهاي 
مراجع بین المللی معتبر براي  وGMP EUدر به اخذ تاییدیه بهره می برد و قا   POICSکانادایی  همکاري   شرکت 

 . باشدنقشه هاي طراحی فضاي تمیز می



`

  

  Central office: unit 6 ,2nd floor ,Ashkan tower,derakhti bulvared, Mehrvilla Sq. Karaj-Iran. 
Factory : number 18,zafar st. Kamalshahr ,Karaj-Iran. Tel:+98-2633552800 ,34711103. 
web:www.ajsico.com, email: info@ajsico.com  

 
  

 

  :تاریخ

-AJSI:شماره

CV/91/002 

  



`

  

  Central office: unit 6 ,2nd floor ,Ashkan tower,derakhti bulvared, Mehrvilla Sq. Karaj-Iran. 
Factory : number 18,zafar st. Kamalshahr ,Karaj-Iran. Tel:+98-2633552800 ,34711103. 
web:www.ajsico.com, email: info@ajsico.com  

 
  

 

  :تاریخ

-AJSI:شماره

CV/91/002 

  

   



`

  

  Central office: unit 6 ,2nd floor ,Ashkan tower,derakhti bulvared, Mehrvilla Sq. Karaj-Iran. 
Factory : number 18,zafar st. Kamalshahr ,Karaj-Iran. Tel:+98-2633552800 ,34711103. 
web:www.ajsico.com, email: info@ajsico.com  

 
  

 

  :تاریخ

-AJSI:شماره

CV/91/002 

  

  

 

 

 



`

  

  Central office: unit 6 ,2nd floor ,Ashkan tower,derakhti bulvared, Mehrvilla Sq. Karaj-Iran. 
Factory : number 18,zafar st. Kamalshahr ,Karaj-Iran. Tel:+98-2633552800 ,34711103. 
web:www.ajsico.com, email: info@ajsico.com  

 
  

 

  :تاریخ

-AJSI:شماره

CV/91/002 

  
 

  :خالصه اي از سوابق شرکت 

 High)(دارویی   محصوالت خاص  بیوتکنولوژیکچند منظوره  پایلوت پلنت  هاي واحدکل طراحی وساخت  پروژه   - 1

tech تمیز با کالس  اتاقهاي مترمربع250 دارايBوc ).(EPC projects 

 فاربیوسانمتر مربع شرکت داروسازي 5000پروژه طراحی کارخانه فراورده هاي بیوتکنولوژیک دارویی بمساحت  - 2

سازمان ملی استاندارد ایران وتاسیسات آن به ...  پروژه ساخت کامل فضاي مرجع ملی اوزان ،جرم، طول و -3
 مترمربع 500مساحت 

موسسه  واکسن وسرم سازي ) Validation Master plan(ح کالن وجامع معتبرسازي تهیه طر روژهپ -4
 رازي

وتامین تجهیزات   شرکت  ) شربت وضدعفونی کننده،پودر،محلول (طراحی کارخانه داروهاي دامی  پروژه -5
 داروسازي کاسپین سیف دارو گرگان

 ایتالیاشرکت ایزو فارما یر افالك با همکاري مشاور دربزرگترین  پروژه  داروهاي دامی وانسانی ایران شرکت با -6

 تامین بخشی از تجهیزات وسیستمهاي اتاق تمیز شرکت داروسازي بایر افالك -7

 مطالعات فنی واقتصادي داروهاي ضد سرطان نوترکیب شرکت داروسازي فاربیوسان  پروژه -8

 تن درسال 4000مطالعات فنی واقتصادي  تولید داروهاي دامی بظرفیت   پروژه - 9

 متر مربع 400پروژه طراحی وساخت اتاقهاي تمیز  شرکت داروسازي  سیانس بمساحت  -10

طراحی اتاقهاي تمیز پلنت تولید سفالوسپورین و محصوالت آنتی بیوتیک شرکت داروسازي  پروژه مشاوردر -11
 .جابرابن حیان

 .وریحانشرکت داروسازي اب) Validation Master plan(تهیه طرح کالن وجامع معتبرسازي  پروژه -12

طراحی اتاقهاي تمیز بخش آمپول سازي شرکت داروسازي ابوریحان و پروژه انتقال شرکت داروسازي  پروژه-13
 .ابوریحان وکاسپین

 ومستندسازي شرکت داروسازي ابوریحان  GMPاستقرار سیستم کیفیت و پروژه -14

 .انستیتو پاستور ایران  مجتمع ملی محصوالت نوترکیب پروژه مشاور ونماینده در ساخت ، راه اندازي ونصب -15

 .راه اندازي پلنت مجتمع تحقیقات تولیدي انستیتو پاستور ایران با همکاري شرکت هاي آلمانی ،کوبایی وهندي پروژه -16
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 ).واحد جدید تولید قرص(2شرکت داروسازي سهاي  پروژه همکار در راه اندازي تاسیسات - 17

  .تگاهها وپلنت تولید شرکت داروسازي ابوریحاندس) cleaning validation(معتبرسازي تمیزي  پروژه -18

  .شرکت داروسازي ابوریحان)process validation( معتبرسازي فرایندهاي تولید آمپول وقرص   پروژه -19

  .دستگاههاي  پیشرفته صنایع غذایی و دارویی  شرکت پند صنعت PLCتعمیرات  پروژه -20

متر مکعب در  20دارویی شرکت سیبه کیش بظرفیت  صلید آب خالپروژه طراحی ،ساخت وراه اندازي سیستم تو -21
  .روز

 10دارویی شرکت داروسازي فاربیوسان بظرفیت  صپروژه طراحی ،ساخت وراه اندازي سیستم تولید آب خال -22
  .متر مکعب در روز

هایژنیک شرکت تاسیسات شامل تاسیسات بخار تمیز  دارویی وهواسازهاي پروژه طراحی وساخت وراه اندازي -23
  .داروسازي فاربیوسان ومعتبرسازي آنها

  )اپتیک(ساخت ونصب و راه اندازي قسمتی از پروژه صا ایران -24

  تامین قطعات وتجهیزات وطراحی اتاق تمیز پروژه نطنز -25

مین شهریور تا 17وسیستمهاي تهویه بیمارستان ي هایژنیک هواسازها ونصب و راه اندازي  طراحی وساختپروژه -25
  .اجتماعی مشهد

  .تن در روز 250و راه اندازي کارخانه تولید رب گوجه فرنگی شرکت سردزا زنجان بظرفیت طراحی پروژه -26

  .پروژه تامین تجهیزات اتاق تمیز شرکت صاف راه بینا سازنده پروژهاي بیمارستانی - 27

  .الن تولید ات پنیر آنوس) پگاه فارسشیر(ر ایرانیه هواسازهاي هایژنیک شرکت صنایع شژپرو-28

پروژه اتاقهاي تمیز و ساخت کامل تاسیسات وتجهیزات اتاق تمیز شرکت دارویی وارایشی بهداشتی روژین  به  -29
  .متر مربع 750مساحت 

اتاقهاي تمیز و ساخت کامل تاسیسات وتجهیزات اتاق تمیز شرکت  والبراتورهاي طراحی و ساخت  پروژه  -30
  .متر مربع600مساحت داروسازي سیانس  به 

  هواسازهاي هایژنیک شرکت داروسازي پورسیناساخت  پروزه  -31

  آزمایشگاههاي مرچع الکترونیک و سنجش هاي الکتریکی سازمان ملی استاندارد ایرانبهسازي وساخت پروژه  -32

  اتاقهاي تمیز شرکت ژالتین حالل ایرانطراحی وساخت پروژه - 33
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  . هاي تمیز سامانه هاي نوین دارویی پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران اتاق طراحی وساخت  پروژه-34

  .متر مربع 1000اتاقهاي تمیز وخط کامل شیشه هاي دارویی شرکت شیشه دارویی رازي بمساحت طراحی وساخت پروژه -35

   .تن  100پروژه هواسازهاي نیمه هایژنیک و کندانسینگ یونیت هاي شیشه دارویی رازي بظرفیت  -36

 شرکت سیمرغ داروي عطارweighting boothوSample boothپروژه  ساخت -37

  طراحی کامل کارخانه داروسازي  گیاهی  شامل خطوط کپسول ،قرص وشربت شرکت  درمانگر سبز-38

  طراحی  وساخت اتاق هاي تمیزصنایع قطعات الکترونیک تکنولوژي هایتک شرکت صا ایران -39

 4000خودرو شرکت سازه پویش و اتاقهاي تمیز به مساحت و اتاق تمیز  انه قطعات الکترونیک طراحی وساخت کامل کارخ- 40
  متر مربع

  پروژه بیوتکنولوژي تولید داروهاي دامی شرکت فن اوري زیستی طبیعت گرا ساخت و ی طراح -41

   HTLساخت وتامین تجهیزات اتاق تمیز شرکت  -42

  کت ورکان سازهساخت وتامین تجهیزات اتاق تمیز شر -43

متر  9000طراحی کامل کارخانه داروسازي پریا دارو  واتاق تمیز  شامل فراوردهاي قرص ،  کپسول و شربت بمساخت   -44
  .مربع

  .متر مربع شهرك صنعتی کوثر 250طراحی و ساخت اتاق تمیز داروهاي دامی شرکت واالاندیشان داروي ناب بمساحت  - 45

  هایژنیک شرکت واال اندیشان داروي ناب ساخت و نصب هواسازهاي  -46

  و هواسازهاي مرتبط طراحی و ساخت اتاق تمیز الکترونیک شرکت دنا تولید قطعات الکترونیک تهران -47

طراحی و ساخت اولین کارخانه تولید پودر استخوان مصنوعی شرکت تجهیزات پزشکی ایده برتر کیوان مطابق با اخرین  -48
  .الزامات اروپایی 

 ساخت ونصب پکیج یونیت هواساز هایزنیک  شرکت ایده برتر - 49

هزار لیتر در روز پژوهشکده دارویی بوعلی  55طراحی وساخت و راه اندازي سیستم تولید آب خالص دارویی  بظرفیت  -50
  .،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تمیز شرکت سازه جهت اتاق CFM 12000ساخت ونصب سه دستگاه هواساز اتاق تمیز بظرفیت هریک - 51
  پویش 
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  .تن تبرید جهت اتاق تمیز شرکت سازه پویش 100نصب یک دستگاه جیلر تراکمی بظرفیت . ساخت -52

  .متر مربع جهت تولید داروي هاي ویتامینه شرکت اوج سیمرغ 600طراحی و ساخت اتاق تمیز به مساحت  -53

  سیمرغ ساخت و نصب پکیج یونیت هواسازهاي هایژنیک شرکت دارویی - 54

  متر مربع  2500طراحی  کامل کارخانه تولید تجهیزات پزشکی شرکت ارام کیمیا به مساحت  -52

واحد کشت بافت وپیوند اعضا ء بیمارستان امام خمینی تهران ،دانشگاه علوم Dو  A,B,Cطراحی و ساخت اتاق تمیز کالس  -53
 ).در حال انجام(پزشکی تهران


