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معرفی شرکت فنی و مهندسی مهیاز
شرکت مهیاز در سال  1395به منظور تولید و تهیه تجهیزات صنایع داروسازی و غذایی و آرایشی و بهداشتی از
قبیل بیوراکتور ،فرمانتور و مخازن ساخت مرتبط ،تأسیس گردید .مدیریت ارشد این سازمان در راستای بهبود
کیفیت محصوالت و تأمین نیازهای مشتریان و ذینفعان شرکت ،اقدام به استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت
یکپارچه ( )IMSبراساس استانداردهای بین المللی  ISO14000:2015 ،ISO 9001:2015و ISO45001:2018

نموده است.
خدمات این مجموعه شامل طراحی و ساخت تجهیزات صنایع دارویی و بیوتکنولوژی ،ساخت سیستمهای
آب دارویی و بخار تمیز ( PW, WFIو ،)PSطراحی مفهومی و تکنیکال فضاهای تولید غذا و دارو همچون طراحی
و اجرای اتاق تمیز ،ساخت تجهیزات استیل ،مستند سازی و معتبرسازی ،خدمات اتوماسیون و ابزار دقیق و پایپینگ
(لوله کشی) دارویی میباشد.
هدف ما فراهم نمودن خدمات و محصوالت مطلوب ،با کیفیت و همراه با نوآوری برای فعالین این حوزه است.

لذا برنامه و اهداف استراتژیک خود را به شرح ذیل اعالم میدارد:


رعـایت الـزامات قـانونی و مقرراتی وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی مطابق با GMP

 استراتژی توسعه صادرات و ورود به بازارهای منطقه
 تامین منابع انسانی الزم برای کارکرد موثر سیستم کیفیت از قبیل پرسنل ماهر و آموزش دیده و
مشارکت کلیه کارکنان ذیربط در این امر و بهرهوری نیروی انسانی
 افزایش سطح رضایت مشتریان و ذینفعان (افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان)
 افزایش تولید با کیفیت باال و توسعه محصوالت با تنوع باال طبق خواسته مشتری در شاخه دارویی و
غیر دارویی
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معرفی فعالیتهای شرکت فنی و مهندسی مهیاز
 -1طراحی و ساخت تجهیزات صنایع دارویی و بیوتکنولوژی
مهیاز با در اختیار داشتن مهندسین و تکنسین های با تجربه ،اقدام به طراحی و ساخت انواع تجهیزات مطابق با
سفارش مشتری و استاندارد  ASME BPEمینماید که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 طراحی و ساخت مخازن و ماشینآالت مورد استفاده صنایع دارویی
 طراحی و ساخت بیوراکتورها و فرمانتورها


طراحی و ساخت تجهیزات  CIPوSIP

 طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی ( )Heat Exchangersو کندانسورها
 طراحی و ساخت ستونهای کروماتوگرافی
 طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون
مستندات قابل ارائه در بردارنده نقشههای ساخت ،بازرسیهای کنترل کیفی ،گزارشهای کوانتومتری و صافی
سطح و نتایج تستهای انجام شده خواهد بود.
 -2ساخت سیستمهای آب دارویی و بخار تمیز (  PW, WFIو ) PS
مجموعه مهیاز اقدام به طراحی و ساخت سیستم های آبساز مناسب صنایع دارویی مطابق با استاندارد
 BPو USPمینماید .امکان طراحی و ساخت سیستمهای  WFIو بخار تمیز در ظرفیتهای درخواستی
مطابق با استانداردهای موجود در مجموعه مهیاز وجود دارد.
 -3طراحی مفهومی و تکنیکال فضاهای تولید غذا و دارو ( اتاق تمیز و)...
تیم مهندسی و فرآیندی مهیاز با توجه به نیازهای مشتری در فرآیندهای تولیدی و عملیاتی مختلف،
بهترین راه حلها را برای استفاده بهینه از فضا و کاهش هزینهها توام با رعایت استانداردهای  GMPارائه
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میدهد .تامین تمام زیر ساختهای تاسیساتی و برقی مد نظر ،اجرای سیستمهای تهویه مطابق با کالس
اتاق تمیز مد نظر ،سیستمهای کنترل و مانیتورینگ از جمله فعالیتهای مهیاز میباشد.
 -4ساخت تجهیزات استیل
تجهیزات اتاق تمیز شامل موارد زیر میباشد:
 انواع پس باکسهای اکتیو و پسیو
 کابینتهای اتاق تمیز
 ترولیهای اتاق تمیز
 سینکها و وان های استنلس استیل
 کمدهای تعویض لباس
 نیمکتهای اتاق تعویض لباس
 انواع قفسههای استیل
 پلتفرم های استیل
متریال مورد استفاده برای ساخت این تجهیزات ،استنلس استیل  304و  316میباشد .
 -5مستندسازی و معتبرسازی
مشاوره و تهیه کلیه مدارک مربوط به مستندسازی و معتبرسازی ماشینآالت و دستگاههای دارویی در
راستای ارتقای کیفی مستندات شرکتهای دارویی توسط تیم مهندسی مهیاز انجام خواهد پذیرفت.
 -6خدمات اتوماسیون و ابزاردقیق
در نتیجه همکاری با مهندسین با سابقه ابزاردقیق و اتوماسیون ،مهیاز خدمات زیر را به مشتریان خود
ارائه میدهد:

 نصب ،راهاندازی و اتوماسیون ماشینآالت دارویی ،غذایی و پاالیشگاهی
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تعمیرکلیه بردهای الکترونیکی ماشینآالت شامل پاور ،انواع اینترفیس ،کارت شبکهI/O Remote ،
و...

 -7پایپینگ (لوله کشی) دارویی
شرکت مهندسی مهیاز با در اختیار داشتن ماشین آالت به روز از جمله دستگاه های:
)Orbital (cutting & welding
Video Borescope
Weld Purge Monitoring
Tungsten Grinder






که از ملزومات اصلی و استانداردهای به روز صنعت غذا و دارو می باشد و همچنین تیم متخصص و با
تجربه و همکاری با همکاران خارجی و توانایی طراحی و اجرای  pipingمطابق با استاندارد ASME BPE

و ارائه کامل مستندات  IQو  OQرا دارا می باشد.
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سوابق پروژه ها (کارفرمایان – مشتریان)
تعدادی از مشتریان و پروژههای شرکت مهیاز را می توانید در زیر مشاهده نمایید:
ردیف کارفرما

موضوع پروژه
صنایع دارویی

7

1

داروسازی عبیدی

پایپینگ خط HPWبا مشارکت شرکت  STILMASایتالیا

2

داروسازی پویش دارو

لوله کشی آبساز  PSG-BWTو فرمانتور ها و بیوراکتورها

3

داروسازی آریوژن

پایپینگ خطوط آب دارویی ،بخار تمیز وگازهای آزمایشگاهی

4

داروسازی ثامن مشهد

پایپینگ خطوط آب دارویی و لوپهای CIP

5

داروسازی سیناژن

پایپینگ خطوط آب دارویی ،بخار تمیز وگازهای آزمایشگاهی

6

داروسازی داروپخش

7

داروسازی نوآژن

8

داروسازی آریاتیناژن

9

داروسازی تولیددارو

10

بن دا فراور

ساخت فرمانتور و مخازن فرایندی

11

OPD

ساخت دستگاه آبساز PW

12

توفیق دارو

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال برای خط آب دارویی

13

نشاط دارو

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال برای خطوط آب دارویی و هوای فشرده

14

داروسازی مینو

پایپینگ خطوط آب دارویی و هوای فشرده

جوشکاری اوربیتال برای پروژههای بیوتکنولوژی و الکتروپولیش مخازن
استیل
پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خط آب دارویی ،هوا ،آبساز و پمپها
پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خطوط آب دارویی ،بخار تمیز ،آبسازی،
نصب پمپها و ...
پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خط  ،PWخط کامل آبساز ،پمپها،
تانکها ،بخشهای مایعات ،پویدون و ...
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15

()BiOZEEN

موضوع پروژه
پایپینگ خطوط فرآیندی  BiOZEENو خطوط آب دارویی

16

فرادارو

17

زیست دارودانش (لیروک) اجرای فاضالب استیل

18

جابربن حیان (لیروک)

اجرای فاضالب استیل

19

داروسازی مداوا

پایپینگ خط هوای فشرده و خطوط آبساز

20

داروسازی روناک دارو

21

داروسازی بیوسان فارمد

22

8

داروسازی اکتوورکو

داروسازی سالمت سازان
پارمیس

Trust ME.

پایپینگ خطوط استیل

پایپینگ خطوط آب دارویی ،بخار تمیز و هوای فشرده -ساخت تجهیزات
استیل اتاق تمیز -ساخت سیستم آبسازRO2
پایپینگ و جوشکاری خطوط هوا و خط گاز N2

پایپینگ و جوشکاری استیل خط درین پروژه واکسن
اجرای لوپ سیستم آبساز PWو اجرای لوپ P

پایپینگ خطوط آب دارویی ،بخار تمیز ،هوای فشرده و ساخت تجهیزات

23

داروسازی آوه سینا

24

داروسازی ایران هورمون

پایپینگ و جوشکاری خطوط آب دارویی و هوا

25

داروسازی پارس دارو

پایپینگ و جوشکاری خطوط آب دارویی و هوا

26

داروسازی اکسیر لرستان

27

داروسازی تماد

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خط آب دارویی-آبساز به صورت کامل

28

داروسازی تک ژن زیست

پایپینگ و جوشکاری برای خطوط آب دارویی و بخار تمیز

29

داروسازی پادراسرم

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال برای خطوط آب دارویی ،بخار تمیز و هوا

استیل

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خطوط آب دارویی ،بخار تمیز ،هواCIP ،
وSIP
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30

داروسازی جی
فارمداسپادانا

Trust ME.

موضوع پروژه
پایپینگ و جوشکاری خطوط آب دارویی
پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خطوط آب دارویی ،بخار تمیز ،گازهای

31

داروسازی ایمن واکسن

آزمایشگاهی و هوا
پایپینگ و جوشکاری برای خطوط چیلد واتر و بخار صنعتی

32
33

داروسازی آرین سالمت
سینا

پایپینگ و جوشکاری برای خطوط آب دارویی ،هوا CHS ،وCHR

داروسازی ویراواکسن شایا پایپینگ و جوشکاری اوربیتال برای خطوط آب دارویی CIP ،وSIP

34

داروسازی بهنودژن

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال برای خطوط آب دارویی ،هوا و بخار تمیز

35

داروسازی روز دارو

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خط آب دارویی و آبسازی به صورت کامل

36

پژوهشکده بوعلی مشهد

37

داروسازی البرزدارو

پایپینگ و جوشکاری اوربیتال خط آب دارویی ،چیلد تانک و پمپها

38

داروسازی ابوریحان

پایپینگ و جوشکاری خطوط بخار تمیز و بخار صنعتی

39

شیر پاستوریزه پگاه تهران پایپینگ و جوشکاری خطوط واحد استریل

40
41

شیر پاستوریزه پگاه تبریز

پایپینگ و جوشکاری خطوط واحد آمونیاک

شرکت افرا شیر باختر

خطوط هوای فشرده ،آب و واحد استریل

لبنیات رامک
شیر پاستوریزه پگاه
زنجان

نصب و اجرای خطوط استیل دستگاه تولید پنیر

پایپینگ و جوشکاری خطوط آب دارویی ،هوا و گازهای آزمایشگاهی
راه اندازی کامل آبساز و پمپها

صنایع غذایی و لبنی

42
43
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پایپینگ و جوشکاری خطوط واحد آمونیاک
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ردیف کارفرما
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موضوع پروژه
صنایع شوینده و بیمارستانی
پایپینگ و جوشکار ی خطوط واحد آمونیاک به صورت فول آرگون لوله

44

پاکسان

45

بیمارستان رضوی مشهد

46

پتروشیمی نفت پارس

پایپینگ خطوط PIGABLE

47

پتروشیمی جم

الکتروپولیش و پرداخت مکانیکی کمپرسور دوار

های کربن استیل
پایپینگ و جوشکاری خطوط هوای فشرده و یوتیلیتی تجهیزات
سایر صنایع
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AS SOON AS
POSSIBLE
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PIN
TO
WORK
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The Confluence
of
Biotechnology
and Trust
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