شماره مدرک LQM-F-24-02 :

فرم درخواست

تاریخ بازنگری 1397/11/06:

صحه گذاری اتاق تمیز

شماره درخواست :

شرکت کیان گسترش سالمت آسیا  ،آزمایشگاه آکرودیته و دارای گواهینامه  ISO17025در حوزه اندازه گیری آزمون و سنجش اتاق تمیز می باشد.
مشتری گرامی  :این فرم به منظور برنامه ریزی جهت انجام آزمون های درخواستی تهیه گردیده است  ،لطفا در تکمیل آن نهایت دقت را مبذول بفرمائید.
مشخصات درخواست کننده
نام درخواست کننده:

تاریخ درخواست :

آدرس مشتری :

شماره ثبت شرکت:

فرد رابط :

تلفن فرد رابط :
مشخصات اتاق تمیز

متراژ اتاق تمیز :



)ISO6(1000



)ISO7(10.000

ISO8(100.000) 
وضعیت اتاق تمیز:
تعداد پرسنل :

در حال کار
At Work
تعداد پرسنل موجود در اتاق تمیز :


تجهیز شده
At Rest

آماده تجهیز
As Built



کالس اتاق تمیز

تعداد اتاق تمیز:

نام اتاق های همجوار اتاق تمیز:



)ISO5(100



مشخصات آزمون و خدمات درخواستی اتاق های تمیز
تست میزان پارتیکل 

تست فشار 

تست دما و رطوبت 

تست جریان هوا 

تست میزان سرعت هوا 

تست نشتی فیلتر هپا 

تست میزان زمان ریکاوری 

تست نشتی اتاق تمیز 

تست میزان میدان مغناطیسی 

تست میزان روشنایی 

تست میزان تراز صوتی ( صدا ) 

تست میزان بار میکروبی 

باالنس خط توزیع 

چیدمان اتاق تمیز 

آموزش کلین روم 

آموزش اصول  GMP

سایر خدمات :
وضعیت تولید  :تمام اتومات 

نام محصول تولیدی :
استقرار هواساز  :بلی 

خیر 

نیمه اتومات 

دستی 

تاریخ تعویض فیلترهای دستگاه :

ایا تا کنون پارتیکل سنجی انجام شده است  :بلی  خیر 

کالس تایید شده :
اثبات انطباق مستمر اتاق تمیز 

هدف از پارتیکل سنجی  :تصدیق و صحه گذاری اتاق تمیز 

مشخصات تجهیزات مستقر در اتاق تمیز
نام تجهیز /دستگاه

ابعاد

نحوه کار
اتوماتیک

غیر اتوماتیک

وضعیت خروجی دستگاه
( انتشار پارتیکل )

در صورت موجود بودن نقشه فنی و یا عکس سایت ،لطفا ضمیمه گردد.

امضاء فرد تکمیل کننده :

تاریخ مورد نیاز برای ارائه گزارش :

تاریخ :

آدرس  :مشهد  ،پارک علم و فناوری استان خراسان  ،ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان  ،واحد  420تلفن  35425517 :الی  19تلگرام 09215245485 :

