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 فهرست مطالب

 معرفی شرکت فنی و مهندسی مهیاز 

 های شرکت فنی و مهندسی مهیازمعرفی فعالیت  

 یتکنولوژویو ب ییدارو عیصنا زاتیو ساخت تجه یطراح 

 زیو بخار تم ییآب دارو یهاستمیس ساخت PW, WFI, PS   

 و...( زیغذا و دارو ) اتاق تم دیتول یفضاها کالیو تکن یمفهوم یطراح 

 لیاست زاتیتجه ساخت  

 یو معتبرساز یمستندساز 

 قیو ابزار دق ونیاتوماس خدمات 

 یی( داروی)لوله کش نگیپیپا 
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 معرفی شرکت فنی و مهندسی مهیاز

 

شی و بهداشتی  از تجهیزات صنایع داروسازی و غذایی و آرای تولید و تهیهبه منظور  1395در سال مهیاز  شرکت 

تأسیس گردید. مدیریت ارشد این سازمان در راستای بهبود ، قبیل بیوراکتور، فرمانتور و مخازن ساخت مرتبط

 مدیریت کیفیتهای اقدام به استقرار سیستم ذینفعان شرکت، و و تأمین نیازهای مشتریان کیفیت محصوالت

 ISO45001:2018و  ISO 9001:2015 ،ISO14000:2015بین المللی  استانداردهای( براساس IMS)یکپارچه 

 نموده است.

 

 یهاستمیساخت سی، تکنولوژویو ب ییدارو عیصنا زاتیتجهو ساخت  یمجموعه شامل طراح نیخدمات ا       

 یغذا و دارو همچون طراح دیتول یفضاها کالیو تکن یمفهوم یطراح، (PSو PW, WFI) یزو بخار تم ییآب دارو

 نگیپیپاو  قیو ابزار دق ونیخدمات اتوماسی، و معتبرساز یساز مستند، لیاست زاتیساخت تجه، زیاتاق تم یو اجرا

 باشد.یی می( داروی)لوله کش

 .حوزه است نیا نیفعال یبرا ینوآوربا و همراه  تیفیهدف ما فراهم نمودن خدمات و محصوالت مطلوب، با ک

 دارد:برنامه و اهداف استراتژیک خود را به شرح ذیل اعالم میلذا  

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

 استراتژی توسعه صادرات و ورود به بازارهای منطقه 

  ماهر و آموزش دیده و تامین منابع انسانی الزم برای کارکرد موثر سیستم کیفیت از قبیل پرسنل

 وری نیروی انسانیربط در این امر و بهرهمشارکت کلیه کارکنان ذی

 مندی شغلی کارکنان(و ذینفعان )افزایش رضایت سطح رضایت مشتریان افزایش 

  افزایش تولید با کیفیت باال و توسعه محصوالت با تنوع باال طبق خواسته مشتری در شاخه دارویی و

 غیر دارویی
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  های شرکت فنی و مهندسی مهیازمعرفی فعالیت

 

 یتکنولوژویو ب ییدارو عیصنا زاتیو ساخت تجه یطراح -1

مطابق با های با تجربه، اقدام به طراحی و ساخت انواع تجهیزات ر اختیار داشتن مهندسین و تکنسینمهیاز با د

 به موارد زیر اشاره کرد:توان میکه  نمایدمی  ASME BPEاستاندارد  سفارش مشتری و

  صنایع داروییاستفاده  آالت موردساخت مخازن و ماشینطراحی و 

  بیوراکتورها و فرمانتورهاطراحی و ساخت 

 تجهیزات  طراحی و ساختCIP وSIP 

 مبدل طراحی و ساخت( های حرارتیHeat Exchangers و کندانسورها ) 

 های کروماتوگرافیستون طراحی و ساخت 

  ساخت سیستم های فیلتراسیونطراحی و 

انتومتری و صافی های کوهای کنترل کیفی، گزارشهای ساخت، بازرسیدات قابل ارائه در بردارنده نقشهمستن

 های انجام شده خواهد بود.سطح و نتایج تست

 

 ( PS و PW, WFI)  یزو بخار تم ییآب دارو یهاستمیساخت س -2

مجموعه مهیاز اقدام به طراحی و ساخت سیستم های آبساز مناسب صنایع دارویی مطابق با استاندارد 

BP و USPهای نماید. امکان طراحی و ساخت سیستممیWFI های درخواستی و بخار تمیز در ظرفیت

 مطابق با استانداردهای موجود در مجموعه مهیاز وجود دارد.

 

 و...( زیغذا و دارو ) اتاق تم دیتول یفضاها کالیو تکن یمفهوم یطراح -3

مختلف،  یاتیو عمل یدیتول یندهایدر فرآ یمشتر یازهایبا توجه به ن ازیمه یندیو فرآ یمهندس میت

ارائه GMP ی استانداردها تیها توام با رعانهیاز فضا و کاهش هز نهیاستفاده به یها را براراه حل نیبهتر
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مطابق با کالس  هیتهو یهاستمیس یمد نظر، اجرا یو برق یساتیتاس یهاساخت ریتمام ز نیدهد. تامیم

 باشد.یم ازیمه یهاتیاز جمله فعال نگیتوریکنترل و مان یهاستمیمد نظر، س زیاتاق تم

 

  لیاست زاتیساخت تجه -4

 : باشدموارد زیر می شامل اتاق تمیزتجهیزات 

 های اکتیو و پسیوانواع پس باکس  

 های اتاق تمیزکابینت 

 های اتاق تمیزترولی 

 استنلس استیل وان هایو  هاسینک 

 های تعویض لباسکمد 

 های اتاق تعویض لباسنیمکت 

 های استیلانواع قفسه 

 های استیل م پلتفر 

 باشد .می 316و  304  استنلس استیل ،برای ساخت این تجهیزاتمورد استفاده  متریال

 

 یو معتبرساز یمستندساز -5

در  ییدارو یهاآالت و دستگاهنیماش یسازو معتبر یسازمدارک مربوط به مستند هیکل هیته مشاوره و

 .رفتیانجام خواهد پذ ازیمه یمهندس میتوسط ت ییدارو یهامستندات شرکت یفیک یارتقا یراستا

 

 قیدقو ابزار ونیاتوماس خدمات -6

خود  انیرا به مشتر ریخدمات ز ازیمه ،ونیو اتوماس قیدقبا سابقه ابزار نیبا مهندس یهمکار جهیدر نت

 :دهدیارائه م

 ،یشگاهیو پاال یی، غذاییآالت دارونیماش ونیاتوماس و یاندازراه نصب 
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 کارت شبکه،  س،ینترفیآالت شامل پاور، انواع انیماش یکیالکترون یبردها هیکلریتعمRemote   I/O  

 ...و

 

 یی( داروی)لوله کش نگیپیپا -7

 دستگاه های: ماشین آالت به روز از جملهدر اختیار داشتن یاز با شرکت مهندسی مه

 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  

 ASME BPEمطابق با استاندارد pipingتجربه و همکاری با همکاران خارجی و توانایی طراحی و اجرای 

 را دارا می باشد. OQو   IQو ارائه کامل مستندات 
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 مشتریان( –سوابق پروژه ها )کارفرمایان 
 

 های شرکت مهیاز را می توانید در زیر مشاهده نمایید:تعدادی از مشتریان و پروژه

 موضوع پروژه کارفرما ردیف

 ییدارو عیصنا

 ایتالیا STILMASبا مشارکت شرکت  HPWپایپینگ خط داروسازی عبیدی 1

 و فرمانتور ها و بیوراکتورها PSG-BWTلوله کشی آبساز  داروسازی پویش دارو 2

 پایپینگ خطوط آب دارویی، بخار تمیز وگازهای آزمایشگاهی داروسازی آریوژن 3

 CIPهای خطوط آب دارویی و لوپ پایپینگ داروسازی ثامن مشهد 4

 پایپینگ خطوط آب دارویی، بخار تمیز وگازهای آزمایشگاهی داروسازی سیناژن 5

 داروپخشداروسازی  6
مخازن  شیالکتروپولو  های بیوتکنولوژیجوشکاری اوربیتال برای پروژه

 لیاست

 هادارویی، هوا، آبساز و پمپ آب خط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی نوآژن 7

 داروسازی آریاتیناژن 8
آبسازی،  دارویی، بخار تمیز، آب خطوط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ

 ...ها و نصب پمپ

 داروداروسازی تولید 9
، ها، خط کامل آبساز، پمپ PWخط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ

 های مایعات، پویدون و ...ها، بخشتانک

 و مخازن فرایندی ساخت فرمانتور  دا فراور نب 10

11 OPD  ساخت دستگاه آبسازPW 

 دارویی آبخط  یبرا تالیاورب یو جوشکار پایپینگ توفیق دارو 12

 فشرده  یو هوا ییخطوط آب دارو یبرا تالیاورب یو جوشکار نگیپیپا نشاط دارو 13

 پایپینگ خطوط آب دارویی و هوای فشرده داروسازی مینو 14
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 موضوع پروژه کارفرما ردیف

15 
داروسازی اکتوورکو 

(BiOZEEN) 
 ییخطوط آب داروو  BiOZEENپایپینگ خطوط فرآیندی 

 خطوط استیلپایپینگ  فرادارو 16

 اجرای فاضالب استیل زیست دارودانش )لیروک( 17

 اجرای فاضالب استیل جابربن حیان )لیروک( 18

 پایپینگ خط هوای فشرده و خطوط آبساز داروسازی مداوا 19

 داروسازی روناک دارو 20
ساخت تجهیزات  -پایپینگ خطوط آب دارویی، بخار تمیز و هوای فشرده

 RO2ساخت سیستم آبساز -استیل اتاق تمیز

 داروسازی بیوسان فارمد 21
 N2  جوشکاری خطوط هوا و خط گاز و  پایپینگ

 استیل خط درین پروژه واکسن  یو جوشکار پایپینگ

22 
داروسازی سالمت سازان 

 پارمیس
 Pو اجرای لوپ  PWاجرای لوپ سیستم آبساز

 داروسازی آوه سینا 23
تمیز، هوای فشرده و ساخت تجهیزات پایپینگ خطوط آب دارویی، بخار 

 استیل

 هوا و دارویی خطوط آب یو جوشکار پایپینگ داروسازی ایران هورمون 24

 هوا و دارویی خطوط آب یو جوشکار پایپینگ داروسازی پارس دارو 25

 داروسازی اکسیر لرستان 26
 CIP ،هوادارویی، بخار تمیز،  آب خطوط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ

 SIP و

 آبساز به صورت کامل-دارویی آب خط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی تماد 27

 تمیز بخار دارویی و آب ی برای خطوطو جوشکار پایپینگ داروسازی تک ژن زیست 28

 دارویی، بخار تمیز و هوا برای خطوط آب لتایاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی پادراسرم 29
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 موضوع پروژه کارفرما ردیف

30 
داروسازی جی 

 فارمداسپادانا
 دارویی خطوط آب یو جوشکار پایپینگ

 داروسازی ایمن واکسن 31

تمیز، گازهای  بخار دارویی، آب خطوط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ

 آزمایشگاهی و هوا

 برای خطوط چیلد واتر و بخار صنعتی جوشکاری و پایپینگ

32 
سالمت  داروسازی آرین

 سینا
 CHR و CHS دارویی، هوا، ی برای خطوط آبو جوشکار پایپینگ

 SIP و CIP دارویی، خطوط آب یبرا تالیاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی ویراواکسن شایا 33

 هوا و بخار تمیز دارویی، خطوط آب یبرا تالیاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی بهنودژن 34

 دارویی و آبسازی به صورت کامل آب خط تالیاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی روز دارو 35

 پژوهشکده بوعلی مشهد 36
 دارویی، هوا و گازهای آزمایشگاهی پایپینگ و جوشکاری خطوط آب

 هاراه اندازی کامل آبساز و پمپ

 هاچیلد تانک و پمپ ،دارویی خط آب تالیاورب یو جوشکار پایپینگ داروسازی البرزدارو 37

 ی خطوط بخار تمیز و بخار صنعتیو جوشکار پایپینگ داروسازی ابوریحان 38

 یو لبن ییغذا عیصنا

 ی خطوط واحد استریلو جوشکار پایپینگ شیر پاستوریزه پگاه تهران 39

 خطوط واحد آمونیاکی و جوشکار پایپینگ شیر پاستوریزه پگاه تبریز 40

 خطوط هوای فشرده، آب و واحد استریل شرکت افرا شیر باختر 41

 نصب و اجرای خطوط استیل دستگاه تولید پنیر لبنیات رامک 42

43 
شیر پاستوریزه پگاه 

 زنجان
 ی خطوط واحد آمونیاکو جوشکار پایپینگ
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 موضوع پروژه کارفرما ردیف

 صنایع شوینده و بیمارستانی

 پاکسان 44
 ی خطوط واحد آمونیاک به صورت فول آرگون لولهو جوشکار پایپینگ

 های کربن استیل

 ی خطوط هوای فشرده و یوتیلیتی  تجهیزاتو جوشکار پایپینگ بیمارستان رضوی مشهد 45

 عیصنا ریسا

 PIGABLEپایپینگ خطوط  پتروشیمی نفت پارس 46

 مکانیکی کمپرسور دوارالکتروپولیش و پرداخت  پتروشیمی جم 47
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