
 1صفحه 

 بسمه تعالی

 معرفی شركت -1

. نمود آغاز خود، مدیران گذشته دستاوردهای و تجربیات پایه بر را خود فعالیت 1831 سال از میخک داروی شیمی شرکت

 موسسان تمیز، های اتاق و داروسازی های سیستم بهبود و توسعه اجرا، به عزیزمان کشور نیاز به توجه با و امر ابتدای از

 .گذارند مهم عرصه این به پا تا شدند آن بر شرکت

( دامی و انسانی) شیمیایی و گیاهی داروهای تولیدی های سایت طراحی در مشاوره شامل اغلب شرکت اولیه های فعالیت

 .بود کارخانجات این نیاز مورد تجهیزات و آالت ماشین تهیه همچنین و

 88333 شماره با مشهد در رسماً شرکت این 1833 سال از فراوان، تخصصی تجربیات کسب و سال چندین گذشت از پس

 همچنین و داروسازی تمیز های اتاق طراحی زمینه در متخصص و خالق پرانرژی، و جوان تیم یک جذب با و رسید ثبت به

 .بخشید بیشتری دامنه خود های فعالیت به ها، اتاق این اجرای منظور به تجربه با تیم چندین

 کارخانجات بر کشور نظارتی سیستم جلب منظور به نیز و شده انجام های پروژه مطلوب کیفیت به توجه با و پس آن از

 گیری اندازه را تمیز های اتاق عملکرد صحت تا گرفت شکل شرکت این در نیز( Validation) سنجی اعتبار تیم داروسازی،

      معتبر های Certificate ارائه زمینه در اروپایی بزرگ های شرکت با زمینه این در اکنون هم و نماید سنجی اعتبار و

پررنگ خود  نیاز این شرکت به حضوربا توجه به کثرت پروژه ها و 1893همچنین از سال  .نماید می همکاری المللی بین

 .ن شرکت در شهر تهران تاسیس گردیدشعبه دوم ای در شهر تهران و اطراف آن،

 زمینه در کشورمان، عزیز پژوهان دانش و داروسازان پای به پا و قدرت با که است مفتخر «میخک داروی شیمی» امروز

 المللی، بین استانداردهای مبنای بر داروسازی های سیستم اصالح تمیز، های اتاق معتبرسازی و ساخت طراحی، های

 .دارد فعالیت ها، زمینه این در تخصصی مشاوره همچنین و نیاز مورد آالت ماشین و تجهیزات تأمین

 



 1صفحه 

 شركت مدير عاملمعرفی  -2

در رشته الکترونیک مدرك لیسانس خود  68باشد. در سال  شمسی در مشهد می 1839امیرحسین نواده خزعل متولد سال 

 در همان سال به عنوان مدیر فنی در شرکت داروسازی نصر مشهد مشغول به کار شد. سپسرا اخذ نموده و 

در آنجا  36وارد شرکت خوش نوش گردید و تا سال  پس از آنهمکاری کرده و در شرکت داروسازی نصر  33وی تا سال 

شرکت شیمی داروی میخک فعالیت  مدیر عاملتا کنون به عنوان  36از سال  به عنوان مدیر عامل قبول مسئولیت نمود.

ز جمله فروش ماشین آالت و تجهیزات و نیز خدمات های داروسازی )ا تخصصی خود را در زمینه همکاری با شرکت

 آغاز کرده است.ولیدیشن و فنی مهندسی( 

را های تخصصی متعددی  آموزشهای کلین و کلین روم ولیدیشن دارد،  سال سابقه فعالیت در زمینه اجرای اتاق 13که وی 

 است.دیده هند و ایران در زمینه ولیدیشن از کشورهای مختلف امریکا، آلمان، 

 

 شركتمهندسی  ليست اعضای تيم فنی -3

 سابقه كار مدرك تحصيلي سمت نام و نام خانوادگي رديف

 سال 13 لیسانس الکترونیک مسئول فنی و مدیر عامل امیرحسین نواده خزعل 1

 سال 18 دکترای داروسازی مشاور علی پیشقدم 1

 سال 13 فوق لیسانس شیمی از امریکا مشاور محمدرضا امینی خرازی 8

 سال 6 فوق لیسانس مکانیک مهندسی مدیر فنی امیرحسین نیرومند 3

 سال 1 لیسانس مکانیک عضو تیم فنی مهندسی محمدرضا رجبی 3

 سال 1 فوق لیسانس مکانیک عضو تیم فنی مهندسی هادی خباز 8

 سال 1 فوق لیسانس مکانیک مهندسیعضو تیم فنی  بهروز افرا 6

 سال 11 لیسانس مکانیک سرپرست اجرایی غالمرضا جعفری 3

 سال 3 فوق لیسانس برق های کلین روم مدیر اجرایی پروژه کاوه سبزی زاد 9



 8صفحه 

 ارجیهای خ ليست نمايندگی -4

 وبسايت زمينه فعاليت كشور نام شركت رديف

1 American Clean Room Solutions 
(Exclusive) 

 امریکا
معتبرسازی و تجهیزات 

 اتاق تمیز
americancleanroomsolutions.com 

1 Bard Manufacturing Company هواسازتولید کننده  امریکا bardhvac.com 

8 Shanghai Pharmaceutical Machinery 
(Exclusive) 

 چین
تولید کننده ماشین آالت 

 داروسازی
spm.so 

3 Makro Test (Exclusive) معتبرسازی ترکیه makrotest.com.tr 
3 Century Mechanical Systems (CMS) انواع فیلترهای هوا امارات cmsglobal.com 

 

 برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی -5

 تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان رديف

 13/11/91 تهرانهتل آزادی  سمینار معرفی انواع ماشین آالت داروسازی 1

 18/18/93 مشهدسالن کنفرانس شهرك فناوری  سمینار آشنایی با بازرگانان اروپایی از کشور بلغارستان 1

 13/19/93 هتل المپیک تهران سمینار آشنایی با معتبرسازی و سیستم های فیلتراسیون تهویه مطبوع 8

 19/11/93 شهید بهشتی تهراندانشگاه علوم پزشکی  کالس عملی معتبرسازی اتاق تمیز 3

 18/11/93 آمفی تئاتر شهرك فناوری مشهد سمینار آشنایی با آخرین تولیدات ماشین آالت داروسازی 3

 



 ليست پروژه هاي طراحي، اجرا و خدمات معتبرسازي شركت شيمي داروي ميخك                   

 2از  1صفحه: 

 وضعيت سال اجرا محل پروژه موضوع پروژه، مشخصات و مساحت شركت طرف قرارداد رديف

 پايان يافته 1932 مشهد مربع متر 028پودرهاي تزريقي به مساحت  Turn Keyپروژه  كاويان داروي طوس 1

 پايان يافته 1901 مشهد مربع متر 088اجراي اتاق تميز به مساحت  اوليه دارو پخشتوليد مواد  2

 پايان يافته 1939 تهران مربع متر 958اجراي اتاق تميز فاز اول پلت امپرازول به مساحت  توليد مواد اوليه دارو پخش 9

 پايان يافته 1931 مشهد طراحي و نظارت بر آزمايشگاه ايزوله سازمان دامپزشكي اداره كل دامپزشكي 0

 پايان يافته 1932 مشهد ، ارئه دانش فني و نقشه هاي مهندسيمربع متر288اجراي اتاق تميز جهت توليد شربت خوراكي به مساحت  گلچكان خراسان 5

 پايان يافته 1932 مشهد انجام خدمات معتبرسازي هشت عدد هواساز داروسازي سامي ساز 6

 پايان يافته 1931 مشهد هاي خوراكي جهت توليد شربت GMPهاي  مشاوره و ارائه نقشه اكسير گل سرخ 1

 پايان يافته 1932 مشهد ارائه نقشه هاي فني مهندسي مربوط به سيستم تهويه گل كوه بينالود 0

 پايان يافته 1930 تهران مربع متر 958اجراي اتاق تميز فاز دوم پلت امپرازول به مساحت  توليد مواد اوليه دارو پخش 3

 پايان يافته 1939 اصفهان اتاق ها HVACهواسازها و پارامترهاي  qualificationانجام  داروسازي رها 18

 پايان يافته 1930 اصفهان متر مربع 988طراحي و ارائه نقشه هاي فني مهندسي خط توليد جامدات به مساحت  داروسازي امين 11

 پايان يافته 1930 يزد متر مربع 188واحد بسته بندي به مساحت اجراي كلين روم  يزد سرنگ 12

 پايان يافته 1931 تهران و اجراي آن ارائه نقشه هاي فني مهندسي مربوط به خط توليد داروهاي تزريقي دامي ارس بازار 19

 پايان يافته 1930 مشهد متر مربع 028مساحت معتبرسازي هواسازها و اتاقهاي تميز خط توليد داروهاي تزريقي به  كاويان داروي طوس 10

 پايان يافته 1930 مشهد مربع متر 128اجراي اتاق تميز توليد شربت خوراكي به مساحت  گل قطره طوس 15

 پايان يافته 1935 مشهد و معتبرسازي هواسازها qualificationانجام خدمات  سجاد داروي شرق 16

 پايان يافته 1930 تبريز متر مربع 658طراحي تفصيلي سيستم تهويه مطبوع خط توليد مواد اوليه به مساحت  صنايع شيميايي دارويي تبريز 11

 پايان يافته 1930 كرج متر مربع 58طراحي و اجراي اتاق تميز آزمايشگاه ميكروبي به مساحت  داروسازي آتي فارمد 10

 پايان يافته 1935 كرج متر مربع 258به مساحت  Clean Room Validationانجام  نوآوري زيستي گويا 13

 پايان يافته 1935 تهران متر مربع و معتبر سازي لمينارها 088به مساحت  Clean Room Validationانجام  داروسازي نانو ژاو دارو 28

 يافته پايان 1935 همدان متر مربع 68به مساحت  Clean Room Validationانجام  شركت ايده برتر همدان 21

 پايان يافته 1935 كرج متر مربع 58معتبرسازي اتاق تميز آزمايشگاه ميكروبي به مساحت  داروسازي آتي فارمد 22

 پايان يافته 1935 يزد متر مربع 188به مساحت  Clean room validationانجام  يزد سرنگ 29



 ليست پروژه هاي طراحي، اجرا و خدمات معتبرسازي شركت شيمي داروي ميخك                   

 2از  2صفحه: 

 وضعيت سال اجرا محل پروژه موضوع پروژه، مشخصات و مساحت شركت طرف قرارداد رديف

 پايان يافته 1935 مشهد هاي آزمايشگاهي Biosafety Cabinetانجام معتبرسازي  سجاد داروي شرق 20

 پايان يافته 1935 كرج ارزيابي هواسازها و استخراج منحني عملكرد آنها تك ژن زيست 25

 پايان يافته 1935 مشهد مربعمتر  158بازسازي كلين روم خط توليد به مساحت  داروسازي كيمياگر توس 26

 اجرا حال در 1930 مشهد متر مربع 988به مساحت  فناوري زيست داروهاي توليد جهت روم كلين اجراي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 21

 در حال اجرا 1930 شيراز مربع متر 028توليد قطره چشمي، سافت ژل و شياف به مساحت  Turn Keyپروژه  اهورا دارو 20

 در حال اجرا 1935 كرج متر مربع 158طراحي و اجراي اتاق تميز به مساحت  تك ژن زيست 23

 در حال اجرا 1935 تهران متر مربع 058طراحي مفهومي و تفصيلي خط توليد داروهاي موضعي به مساحت  سلمي دارو 98

 در حال اجرا 1935 كرج متر مربع 288طراحي، اجرا و معتبرسازي خط توليد اسپري و ژل به مساحت  سام آراي افق 91

 در حال اجرا 1935 تهران متر مربع 188طراحي مفهومي و تفصيلي خط توليد داروهاي پر خطر به مساحت  نسيم دارو سالمت 92

 در حال اجرا 1935 بروجن متر مربع 588اجراي كلين روم توليد قرص به مساحت  داروسازي حنان 99

 8در حال اجراي فاز  1930 گرگان مربع متر 1888توليد داروهاي تزريقي به مساحت  Turn Keyپروژه  رشد دانه 90

 در حال عقد قرارداد 1935 كرج ماشين آالت Validationانجام  داروسازي سپيداج 95

 در حال عقد قرارداد 1935 كرج متر مربع 988به مساحت  Clean Room Validationانجام  تك ژن زيست 96

 در حال عقد قرارداد 1935 اصفهان متر مربع 088طراحي، اجرا و معتبرسازي خط قرص هاي پرخطر به مساحت  رها داروسازي 91

 در حال عقد قرارداد 1935 فريمان متر مربع 1888سالن توليد داروهاي استريل و خوراكي به مساحت  5طراحي تفصيلي سيستم تهويه مطبوع  داروسازي نصر 90

 در حال عقد قرارداد 1935 رشت هاي آزمايشگاهي LAFمعتبرسازي اتاق تميز ميكروبي و  كاسپين تأمينداروسازي  93
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