
 

 

 



  :معرفي شرکت و اهداف

شرکت سلمان پژوهش شيراز، به همت جمعي از اعضا  هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز و با هدف توليد محصوالت دانش 
حوزه فعاليت . ساز  ايده ها و طرح ها  پژوهشي تشکيل گرديده است بنيان در راستا  منويات ولي امر مسلمين در زمينه لزوم تجار 

، داروها  بيوتکنولوژيک و داروها  گياهي  ۱شرکت در زمينه توليد گروه داروها  با غير از منشاء شيميايي از جمله داروها  بيولوژيک
ي دغدغه بسيار  از مردم و همچنين جهت مصارف پزشکي و دامپزشکي مي باشد که حرکت به سمت مصرف بيشتر چنين داروهاي

اين شرکت همچنين اقدام به طراحي و ساخت تجهيزات خطوط توليد داروها  بيولوژيک و بيوتکنولوژيک . متصديان مربوطه مي باشد
ن کشور با همکار  شرکت ها  فني و مهندسي نموده است، اين حرکت با توجه به اينکه داروها  بيوتکنولوژ  و بيولوژيکي که هم اکنو

خود کفايي در موفق به ساخت آنها شده است، جهت توليد انبوه و صنعتي نياز به تجهيزات وارداتي با هزينه ها  گزاف دارند در واقع 
زيربنا  بحث خودکفايي در توليد داروها  بيوتکنولوژ  و خطوط توليد اين نوع داروها و عمال   ساخت تجهيزات مورد لزوم

را که با افزايش تعداد داروها  توليد داخل و طبيعتا افزايش نياز به چنين تجهيزاتي، در صورتي که اين لوازم مي باشد؛ چ بيولوژيکي
وارداتي باشند، در آينده خطوط توليد در تامين تجهيزات مورد نياز و در مواجهه با مشکالت تعمير و تعويض قطعات دستگاه ها که امر  

. له تحريم ها و بداخالقي ها  کشورها  سازنده اين تجهيزات، دچار نشکالت جد  خواهيم شداجتناب ناپذير است با توجه به مسئ
در تمام دستگاه هايي که در ادامه به معرفي آنها پرداخته مي شود از قطعاتي استفاده شده است  همين جا الزم به تذکر است

اير کشور مي باشد و بر اساس طرح و نقشه ها  تهيه که حتي مواد اوليه آن ها نيز توليد داخل و برگرفته از معادن و ذخ
به معنا  بومي ساز  کامل اين صنعت از مرحله مواد اوليه تا اين مي تواند . شده در داخل مجموعه شرکت توليد شده است

  . باشد ساخت يک دستگاه کامل



  )ml/min-100 ml/min 0.001محدوده دبی ( چھارحاللھ gradiantبا پمپ  Analyticalمدل  FPLCدستگاه  -

  :مشخصات فيزيکي

  PTFE: جنس بدنه  -

  و پيرکس 316Lاستيل : جنس ظروف  -

  و پلي پروپيلن 316Lاستيل : جنس لوله ها  -

  و پلي پروپيلن 316Lاستيل : جنس شيرها  -

  و سيليکون EPDM: جنس الستيک ها  آب بند   -

   mm ۶۰۰×۵۰۰×۳۰۰:ابعاد  -

  :اجزامشخصات 

 )ml/min – 100 ml/min 0.001محدوده دبی  (  Analyticalمدل  FPLCپمپ چھارحاللھ  -

  )ml/min – 100 ml/min 0.001محدوده دبی  (UV-VIS)( nm 700-180: ، محدوده طیف Analyticalمدل  FPLC) UV(حسگر ماورابنفش  -

 )ml/min – 100 ml/min 0.001محدوده دبی  (  Analyticalمدل  PH+Conductivity FPLCحسگر  -

 )ml/min 100محدوده دبی تا ( Analyticalحسگر فشار مدل  -

  100ml/min)محدوده دبی تا ( Analyticalمدل  FPLCنرم افزار سلمان کروم نسخھ  -



 )ml/min 100محدوده دبی تا ( شیر موتوری چند راھھ  -

  :قابليت ها

  وسط لپ تاپ، تبلت و گوشي همراهقابليت کنترل تمام فرآيند از راه دور ت -

  به صورت تمام خودکار و از قبل برنامه ريز  شده ۱۲تا  ۲بين  PHايجاد گراديان  -

  استفاده از مواد مقاوم به شوينده ها  -

  FDAاتصاالت بهداشتي مطابق با استاندارد ها   -

 CFR part 11استاندارد  -

  )clean room(قابل استفاده در اتاق تميز -

  ) CIP )Clean In Placeدارا  قابليت  -

 GMPمطابقت کامل با  -

 


