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 ___________________________________________________ فلِ هَاد ٍ پَدس تشای پایِ پشداصش ّای آٍسی في.1

  اًذاصُ کاّص*

 ٞای آػیاب، ای ضشتٝ ٞای آػیاب، آصٔایشٍاٞی ٞای آػیاب، زٛخی ٞای آػیاب، وشیٛط٘یه ٞای آػیاب، وّٛئیذی ٞای آػیاب، ٞا وٙٙذٜ خشد

 ٞای آػیاب، چّیىی ٞای آػیاب، جر ٞای آػیاب، خیٙی ٞای آػیاب، غشتاِی ٞای آػیاب، تششی ٞای آػیاب، چىشی ٞای آػیاب، صٖ ٞٓ

  ػایش، غّسىی

 کشدى هخلَط*

، ای طفحٝ ٔیىؼشٞای، ػشزاػشی ٔیىؼشٞای، اخسالط وا٘سیٙشٞای، اخسالط زجٟیضاذ، ػشٔایشی ٔیىؼشٞای، ػاصی ٕٞٛط٘یضٜ، ا٘سشاس

  ػایش، خال ٔیىؼشٞای، چّیىی ٔیىؼشٞای، خیچی شٞایٔیىؼ، ٞا ٕٞضٖ، تادی ٔیىؼشٞای

  فیلتش غشتال، تفکیک،*

 ٞای دػسٍاٜ، ٞا اِه، ٌشدٌیشٞا والػیفایشٞا،، سػٛتٍیشٞا، ٔغٙاطیؼی ٞای وٙٙذٜ زفىیه، طافی، ٞا خا٘ٝ زظفیٝ، فیّسشٞا، ٞا وٙٙذٜ زفىیه

  ػایش، ٞا ػیىّٖٛ، ػا٘سشیفٛطٞا، غشتاٍِشی طافی، غشتاٍِشی

  صًی لالة ساصی، گشاًَل دى،کش جوع*

، اخسالطی ٞای ػاصی ٌشاَ٘ٛ، وأدىسٛسٞا، ػاصی ٌشاَ٘ٛ ٞای وٗ خشه، ٞا ساٖ سٚصٖ، ص٘ی لاِة ٞای دػسٍاٜ، ػاصی جٕغ ٞای دػسٍاٜ

  ػایش، ػیاَ تؼسش ٞای ػاص ٌشاَ٘ٛ، چّیىی ػاصٞای ٌشاَ٘ٛ، خّسایضسٞا، رٚب ػاصٞای ٌشاَ٘ٛ، خاػسیّیشٞا

  فلِ اهذاتج ٍ پَدس کشدى خطک*

 خشه، ٕٞضٔاٖ ٞای خشدوٗ ٚ ٞا وٗ خشه، تّٛسػاصٞا، ا٘جٕادی ٞای وٗ خشه، دٚاس چّیىی ٞای وٗ خشه، ای زؼٕٝ ٞای وٗ خشه

، وٗ خشه ٞای واتیٙر، غّسىی ٞای وٗ خشه، خیچی ٞای وٗ خشه، خذاِی ٞای وٗ خشه، تادی ٞای وٗ خشه، ٔایىشٚٚیٛی ٞای وٗ

  ػایش، ػیاَ تؼسش ٞای وٗ خشه

  فلِ هَاد ٍ پَدس حشاستی فشاٍسی آٍسی في*

  فلِ هَاد ٍ پَدس ضیویایی فشاٍسی آٍسی في*

  فلِ هَاد ٍ پَدس ًَسی فشاٍسی آٍسی في*

  سایش*

  _____________________________________________________ پشداصش ٍ فشاٍسی لغعات ٍ کاسخاًِ هٌْذسی.2

 اسالیذّا ّا، فلپ ضیشآالت، اتضاس،*
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 تیلَّا*

 دٍصتٌذی*

  ػایش، دٚاس فیذسٞای، ػٙجی حجٓ زجٟیضاذ، ػٙجی ثمُ زجٟیضاذ، ػٙجش ٞای خیچ، ٞا ػٙج دٚص 

  تخلیِ*

 ػایش، فّٝ جأذاذ زخّیٝ زجٟیضاذ، ویؼٝ زخّیٝ زجٟیضاذ، وا٘سیٙش زخّیٝ زجٟیضاذ، تضسي ویؼٝ زخّیٝ زجٟیضاذ

 ساصی رخیشُ حول، اًتمال،*

، ٘ماِٝ زؼٕٝ، ٘ماِٝ ٞای ػأا٘ٝ، ٞٛایی وٟٙٛ٘ای ٞٛادٞی، ػاص، ػیاَ، ٞا چّیه، خٛدسٚٞا، ٞٛایی وٟٙٛ٘ای ٞا، اصَ٘، وا٘سیٙشٞا، لاشمی ٘ماِٝ

 خیچ، ٞا ویؼٝ ا٘ٛاع، ص٘جیشی ٞای ٘ماِٝ، تادی ٞای ٘ماِٝ، تٙذی خاِر زجٟیضاذ، ػاصی رخیشٜ آٚسی فٗ، تاالتشی زجٟیضاذ، جاتجایی ٞای ػأا٘ٝ

  ػایش، ٚیثشازٛسٞا زخّیٝ ٚ تاسٌیشی زجٟیضاذ، ءخال ٞای ٘ماِٝ، ٞٛخشٞا، ٔخاصٖ، ٔشتٛطٝ زجٟیضاذ ٚ ٞاػیّٛ، ِشصشی ٞٛخشٞای، ٞا

  تکلیس ّای دستگاُ*

 کوپشسَسّا*

  کَلشّا*

  کاسخاًِ ٍ تجْیضات تشای پالستیکی لغعات*

  ّا پوپ*

  ساکتَسّا*

  تاصیافت کاسخاًجات*

  لَلِ ّای آٍسی في*

  ػایش، زحىیٓ ٚ ازظاَ لطؼاذ، ٞا خشطٛٔی ،ا٘سماَ شیشآالذ، ِِٛٝ، صا٘ٛیی، ٞا وٛخّیًٙ، ا٘ثؼاطی ازظاالذ، ٙذیت تؼسٝ دسصتٙذی،، آػسشوشی

  پخت کاسخاًِ*

 ءخال کاسخاًِ*

 ّا سٍکص خَسدگی، تشاتش دس هحافظت*

  حشاستی سیکاٍسی*
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  حشاستی هثذل*

  سایش*

 _____ ______________________________________________________________ فایلیٌگ ٍ تٌذی تستِ.3

  فایلیٌگ تجْیضات*

 فایّیًٙ ، جأذ ٔحظٛالذ فایّیًٙ، تضسي ویؼٝ فایّیًٙ زجٟیضاذ، فّٝ جأذاذ وا٘سیٙشٞای تشای تاسٌیشی زجٟیضاذ، ویؼٝ فایّیًٙ زجٟیضاذ

  جا٘ثی زجٟیضاذ ٚ فایّیًٙ ٝٔسفشل آٚسی فٗ، اػسشیُ ٔحظٛالذ فایّیًٙ، جأذ ٘یٕٝ ٔحظٛالذ فایّیًٙ، ٔایغ ٔحظٛالذ

  تٌذی تستِ جاًثی تجْیضات ٍ آٍسی في*

 تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ، آٔدَٛ تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ، ویؼٝ تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ، تطشی تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ، تّیؼسش تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ

، ص٘ی ِیثُ زجٟیضاذ، اػىٙش ٚ خشیٙسش، تٙذی ٖواسزٛ زجٟیضاذ، ٔخظٛص تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ، زیٛب تٙذی تؼسٝ زجٟیضاذ ،ای شیشٝ ظشٚف

  ػایش، ٘ظاسزی زجٟیضاذ ٚ وٙسشَ ٞای ػأا٘ٝ، جاتجایی ٚ سٚتٛزیه ٞای ػأا٘ٝ، تٙذی خاِر زجٟیضاذ، تٙذی ِفاف زجٟیضاذ

  جعل ضذ تجْیضات*

  ػایش، ٘ٛسی جؼُ ضذ زجٟیضاذ، اِىسشٚ٘یىی جؼُ ضذ زجٟیضاذ

  گزاسی عالهت ّای ساهاًِ*

  ػایش، دادٜ ٔازشیغ وذ، تاسوذ، ٘ٛسی ٌزاسی ػالٔر ٞای ػأا٘ٝ، RFID،  اِىسشٚ٘یىی ٌزاسی ػالٔر یٞا ػأا٘ٝ

  اٍلیِ تٌذی تستِ*

  ػایش، خالػسیىی تٙذی تؼسٝ، ٞا زیٛب، ای شیشٝ ظشٚف، ٞا فیّٓ، اسٚػَٛ ٞای تؼسٝ

  ثاًَیِ تٌذی تستِ*

 ػایش، واستشی دػسٛساِؼُٕ، زاشٛ ٞای جؼثٝ، ٞا ِیثُ

 ________________________________________________________________ اتَهاسیَى کٌتشل، ص،سٌج.4

  هیذاًی سغح دس تجْیضات*

 جشیاٖ، ٞا وٙٙذٜ وٙسشَ، وٙسشَ اتضاس، ػٙجش فایش أدّی، ػطح ٘شاٍ٘ش، فیّسش ٔا٘یسٛس، ػٙج سطٛتر، ػٙج جشیاٖ، ػٙج فشاس، ای زؼٕٝ تاػىَٛ

  تاػىَٛ خُ، تاسٌیشی ٞای ٔحفظٝ، زٛصیٗ زجٟیضاذ، زشاصٞا، دٔا ػٙجش زجٟیضاذ، فّٝ جأذاذ تشای جشیاٖ زشاص ،فّٝ جأذاذ تشای ػٙج

  هاضیي -اًساى ّای ٍاسظ*
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  وّیذ طفحٝ، تاصسػی شیشٝ، ٞا دٚستیٗ، دٚس ساٜ اص ٍٟ٘ذاسی ٚ زشخیض، خالزشٞا دادٜ، ثثر ٞای دػسٍاٜ، ٕ٘ایش طفحٝ

  آصهایطگاُ ٍ اٍسیفش دلیك اتضاس رسات، آًالیض*

 ػٙجش، ٔٛاد صٖٔٛآ زجٟیضاذ، اصٔایشٍاٞی ٞای اِه، صٔایشٍاٞیآ ٔیىؼشٞای، فّٝ چٍاِی ػٙجش/ چٍاِی ػٙجش، خزیشی سطٛتر ٘اِیضآ 

 زٛصیغ ٘اِیض، آٜرس ا٘ذاصٜ زٛصیغ ٘اِیض، آرسٜ ا٘ذاصٜ ٘اِیض، آرسٜ شىُ ٘اِیض، آرساذ ٘الیٗآ ٘اِیض، آػطح ٘االیض، آٔیىشٚػىٛج، خٛدس جشیاٖ ٞای ٚیظٌی

، حشاسزی ٘اِیض، آفیّٓ ضخأر ػٙجش دػسٍاٜ، خٛدس صٖٔٛ، إٓ٘ٛ٘ٝ ٞای وٙٙذٜ زفىیه، تشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ زجٟیضاذ، ػٙج زخّخُ، رسٜ وٙسٛس، رسٜ

 صزا خسا٘ؼیُ ػٙجش

  اتَهاسیَى سغح ّای ساهاًِ*

 فٗ، شذٜ ػاصی رخیشٜ تش٘أٝ وٙسشَ، ٞا فشَٔٛ ٔذیشیر، فشایٙذ وٙسشَ، فشایٙذ تش ٘ظاسذ، زِٛیذ تش ٘ظاسذ، ٔٛاد ٔذیشیر،  اسزثاط/ دادٜ ا٘سماَ

  ػاصی زظٛیش ٞای آٚسی

 ERP سغح ّای ساهاًِ*

 OEE ٞای ػأا٘ٝ، ٘یشٚ ٔذیشیر ٞای ػأا٘ٝ، تشداسی تٟشٜ ٞای دادٜ اٚسی جٕغ

  سایش*

 ___________________________________________________________________ ًاًَ رسات ّای آٍسی في.5

  ًاًَ رسات ًالیضآ ّای آٍسی في*

  ًاًَ رسات تَلیذ تشای هکاًیکی فشاٍسی ّای آٍسی في*

  ًاًَ رسات  تَلیذ تشی هشعَب ضیویایی فشاٍسی ّای آٍسی في*

  ًاًَ رسات تَلیذ تشای پالسوا فشاٍسی ّای ٍسیآ في*

 سایش*

 __________________________________________________________ هحیغی صیست ٍ ایوٌی ّای آٍسی في.6

  حشیك تشاتش دس صٌعتی هحافظت*

  ػایش، حشاسذ ٚ دٚد زخّیٝ ٚ زٟٛیٝ ٞای ػأا٘ٝ، اطفا ٞای ػأا٘ٝ ٚ حشیك ٔشوضی آالسْ وٙسشَ، حشیك زشخیض

  اًفجاس تشاتش دس الکتشیکی هحافظت*
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 ٞای دػسٍاٜ، وٙسشَ ٚ ػٙجش دلیك اتضاس، ٔٛزٛسٞا، ٞا ِیفسشان، ٌشٔایشی ،ٞا ٔحفظٝ، ٞا ِیفر فٛسن، EEX P ٞای ػأا٘ٝ، ٘ٛسی ازظاالذ

 زجٟیضاذ، ٞا فٗ، ءخال ٞای وٙٙذٜ زٕیض، ٔخظٛص تشداسی تٟشٜ زجٟیضاذ، اػسازیه اِىسشٚ تاس تشاتش دس ٔحافظسی ٞای ػأا٘ٝ، ػٛئیچیًٙ

  ػایش، دٞٙذٜ ٞشذاس

  اًفجاس تشاتش دس الکتشیکی غیش هحافظت*

 شیش، زخّیٝ ِِٛٝ، تٙذی ػایك ٞای ػأا٘ٝ، شىٗ فشاس ٞای دػسٍاٜ، فشاس دزىسٛسٞای، وٕىی دزىسٛسٞای، دزىسٛسٞا، یذٌیزشو ٞای دیؼه

 ػأا٘ٝ، جشلٝ ضذ ٞای ػأا٘ٝ، جشلٝ دزىسٛسٞای، شؼّٝ ضذ زجٟیضاذ ٚ ٔٛا٘غ، شؼّٝ دزىسٛسٞای، ا٘فجاس ضذ ٞای ػأا٘ٝ، ا٘فجاس فّح، زخّیٝ

  ػایش، ٔٛاد ایٕٙی ٞای دادٜ، ػاصی ٔؼىٛع ٞای

  یٌذآفش ایوٌی*

  اًتطاس تشاتش دس حفاظت*

 ،خان ٚ ٌشد ػٙجش زجٟیضاذ، ٌشدٌیش ٞای ػأا٘ٝ/ خان ٚ ٌشد اػسخشاج ٞای ػأا٘ٝ، ا٘سشاس تش ٘ظاسذ ٞای ػأا٘ٝ، اػسخشاج ٞای ػأا٘ٝ

  ػایش

  کاس هحل ایوٌی*

  ػایش، ایٕٙی خٛشان، فّض دزىسٛسٞای، فّض ٞای وٙٙذٜ زفىیه، TLV ػٙجش ٞای ػأا٘ٝ

  جاًثی تجْیضات ٍ تویض ّای اتاق*

 ازاق تشای زظفیٝ ٞای ػأا٘ٝ، زٕیض ٞای ازاق ػمف ٚ وف دیٛاسٞا،، آتٍیش ٞای ػأا٘ٝ، ٔاطِٚی زٕیض ٞای ازاق، والػیه )خان(زٕیض ٞای ازاق

زٕیض،  ازاق ػفٛ٘ی تش ٘ظاسذزٕیض،  ازاق اِثؼٝزٕیض،  ازاق زجٟیضاذ، ای الیٝ جشیاٖ ٞای ػأا٘ٝ، ٞا ػایك، آالیش، زٕیض ازاق زٟٛیٝزٕیض،  ٞای

  ػایشزٕیض،  ازاق ػاصی اػسشیُ، زٕیض ازاق ػفٛ٘ی ضذ ٚ ٘ظافر

  ٍاسظ الالم ٍ آب خاًِ تصفیِ*

  ػایش، ٔخظٛص ٌاصٞای، فششدٜ ٞٛای، وشی ِِٛٝ ٞای ػأا٘ٝ، زضسیماذ تشای آب زِٛیذ، خاِض فٛق تخاس ٔثذَ، شذٜ زظفیٝ آب

  کاسخاًِ تًظاف*

 صیؼر ٚ ایٕٙی زجٟیضاذ ػایش، واسخا٘ٝ ٘ظافر ٔٛاسد ػایش، طٙؼسی تٟذاشر، CIP/VVIP ٘ظافر، وا٘سیٙش ٚ ػیّٛ ٘ظافر، طٙؼسی ٘ظافر

  جا٘ثی زجٟیضاذ ٚ ٔحیطی

  ًظافت*

 ػایش، (CIP) ٘ظافر فشایٙذٞای، وٙٙذٜ زٕیض ٔٛاد، ٘ظافر ٞای دػسٍاٜ ٚ زجٟیضاذ

  عفًَی ضذ*
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  ػایش، ػفٛ٘ی ضذ یٙذٞایآفش، وٙٙذٜ ػفٛ٘ی ضذ ٔٛاد، ػفٛ٘ی ضذ ٞای سٍاٜدػ ٚ زجٟیضاذ

  هحیظ تْذاضت*

  پشسٌل تْذاضت*

  هحیغی صیست ًظاست ٍ کٌتشل*

  ػایش، فیضیىی ٘ظاسذ، ٔیىشٚتیِٛٛطیىی ٘ظاسذ

  هحیغی صیست کٌتشل ٍ تْذاضت ًظاست، هَاسد سایش*

  تَلیذ هحیظ*

، ػاصی رخیشٜ ػاصٔاٖ ٚ آٚسی فٗ، شیشآالذ، ازظاالذ، ٞا خٕح، ٞا ِِٛٝ، اِىسشیىی زجٟیضاذ، زاػیؼاذ، ػمف ٚ وف دیٛاس،، ٞٛاػاصی ٚ زٟٛیٝ

  زِٛیذ ٔحیط ٔسفشلٝ ٔحظٛالذ

  سایش*

 _______________________________________________________________ داسٍ صٌعت دس پایِ ٍسیآفش.7

  جاهذ هحصَالت تَلیذ تجْیضات ٍ کاسخاًِ*

 ػاصی خشه ٚ ػاصی ٌشاَ٘ٛ اخسالط،، غشتاَ ٚ آػیاب ا٘ذاصٜ، واٞش، جأذ ٔحظٛالذ ػٙجش ٚ زٛصیٗ، جأذ ٔحظٛالذ رخیشٜ ٚ ماَا٘س

  ػایش، ػاصی دساطٜ ٚ واسی سٚوش، جأذ ٔحظٛالذ واسی خشع، جأذ ٔحظٛالذ

 هایع هحصَالت تَلیذ تجْیضات ٍ ّا دستگاُ*

  ػایش، ٔایغ ٔحظٛالذ ا٘سشاس ٚ اخسالط، ٔایغ ٔحظٛالذ ػٙجش ٚ زٛصیٗ، یغٔا ٔحظٛالذ ػاصی رخیشٜ ٚ خٕداط ا٘سماَ،

  جاهذ ًیوِ هحصَالت تَلیذ تجْیضات ٍ ّا دستگاُ*

 ػاصی ٕٞٛط٘یضٜ ٚ ػاصی أِٛؼیٖٛ اخسالط،، جأذ ٘یٕٝ ٔحظٛالذ ػٙجش ٚ زٛصیٗ، جأذ ٘یٕٝ ٔحظٛالذ ػاصی رخیشٜ ٚ خٕداط ا٘سماَ،

  ػایش، جأذ ٘یٕٝ ٔحظٛالذ

  استشیل هحصَالت تَلیذ تجْیضات ٍ ّا ستگاُد*

، (SIP) ٔحُ دس ػاصی اػسشیُ، ػاصی اػسشیُ آٚسی فٗ ٚ زجٟیضاذ، اػسشیُ ٔحظٛالذ زظفیٝ آٚسی فٗ ٚ فیّسشٞا، ضذػفٛ٘ی یٙذآفش ٚسیآ فٗ

 ػایش

  ٍسیآفش صیست هحصَالت تَلیذ تجْیضات ٍ ّا دستگاُ*
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  ػایش، زغّیظ آٚسی فٗ، فشاٚسی صیؼر ٘ظافر، دػر خاییٗ ٚسیآفش، ػِّٛی وشر آٚسی فٗ، روش آٚسی فٗ، زخٕیش آٚسی فٗ، تاالدػر ٚسیآفش

 _____________________________________________________ کیفیت هذیشیت ٍ کیفی تضویي کیفی، کٌتشل.8

 آصهایطگاّی تجْیضات ٍ تاسیسات*

  ػایش، صٔایشٍاٞیآ ٔثّٕاٖ، ٞٛاػاص ٞای واتیٙر ٚ زٟٛیٝ ٞای دػسٍاٜ، ٞا ذٜوٙٙ اػسخشاج، ٔاطِٚی ٞای صٔایشٍاٜ، آوالػیه ٞای صٔایشٍاٜآ

  صهایطگاّیآ هلضٍهات*

  ػایش، ٔظشفی دٛأ، صٔایشٍاٞیآ شیٕیایی ٔٛاد

  تحلیلی ّای سٍیِ ٍ تجْیضات*

  ػایش، ٕ٘ٛ٘ٝ ػاصی آٔادٜ، تشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ زجٟیضاذ، فیضیىی زحّیّی اتضاس، تیِٛٛطیىی زحّیّی اتضاس، شیٕیایی زحّیّی اتضاس

  کیفیت هذیشیت ّای ساهاًِ*

  ویفیر ٔذیشیر ٞای ػأا٘ٝ ػایش، LIMS، ویفیر ٔذیشیر ای سایا٘ٝ ٞای ػأا٘ٝ ٚ زجٟیضاذ، اصٔایشٍاٜ ػاصٔاٖ ٚ ٔؼسٙذاذ

  کیفیت هذیشیت ٍ کیفی تضویي کیفی، کٌتشل تِ هشتَط هَاسد سایش*

  ___________________________________________________________________________ خذهات.9

  کاسخاًِ سیضی تشًاهِ ٍ ساخت*

  لشاسداد ًالیض*آ

  لشاسداد تٌظین*

  لشاسداد تحمیمات*

 لشاسداد ساصی هجوَعِ*

  صالحیت تاییذ ٍ آهَصش*

  هطاٍسُ*

  ػایش، زاییذ ٔشاٚسٜ، زِٛیذ یٙذفشا ٔشاٚسٜ، خشػُٙ ٔشاٚسٜ، GMP ٔشاٚسٜ، افضاس ٘شْ ٚ سایا٘ٝ ٔشاٚسٜ، ػٕٛٔی ٔذیشیر ٔشاٚسٜ

  فٌی ًطشیات*

  تاسیسات هذیشیت*
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  ّا داًطگاُ تحمیماتی، هَسسات*

  گَاّی صذٍس*

  هٌْذسی ّای آٍسی في هٌْذسی، دفاتش*

  لجستیک*

  لشاسداد پشداصش*

  صالحیت تاییذ*

  ساصی ضثیِ*

  افضاس ًشم*

  گزاسی صحِ*

  هَسسات ٍ ّا اتحادیِ*

 ّا یطگاُصهاآ صهَى،آ هشاکض*

 خذهات سایش*


