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 ________________________________________________________ خام مًاد بعىًان َا آشامیذوی ي خام مًاد.1

  ماالشعیش تًلیذ بشای خام مًاد*

  هاالطعیط زَلیس تطای هسفطقِ ذام هَاز، هروط، هرصَظ ّای هالر هالر،، َّج هحصَالذ ّا، َّج، کطیسُ زم گٌسم، کطیسُ زم خَ

 مایع لبىی محصًالت ي الکلی غیش َای آشامیذوی تًلیذ بشای خام مًاد*

، هسفطقِ ّای افعٍزًی، ّا کٌٌسُ ضیطیي قٌس،، هیَُ افططُ هیَُ، خالح هیَُ، ب، آّا ضطتر ٍ ّا کٌساًسطُ ذام، هَاز ّا، اساًس ّا، زٌّسُ طعن

  هایع لثٌی هحصَالذ ٍ الکلی غیط ّای آضاهیسًی زَلیس تطای هسفطقِ ذام هَاز

 گاصداس َای وًشیذوی ي گاصداس ششاب ششاب، تًلیذ بشای خام مًاد*

 ذام هَاز سایط، زقطیط تطای فطآٍضی هرصَظ هَاز، فطآٍضی ٍ زصفیِ هَاز، ّا ًگْساضًسُ، زطکیثاذ هغصی، هَاز، زکاًسَض هَاز، ّا آًعین، هروط

 گاظزاض ّای ًَضیسًی ٍ گاظزاض، ضطاب ضطاب، زَلیس تطای

  خامبٍ عىًان مًاد   َای آشامیذوی*

، گاظزاض ّای ًَضیسًی، زاض گاظ ضطاب ضطاب،، هیَُ ًکساض ٍ هیَُ ب، آالکلی غیط ّای ًَضیسًی، آضاهیسًی ٍ زضهاًی هعسًی، آب، هاالطعیط

  هایع لثٌی هحصَالذ

 ______________________________________________________ َا شامیذویآ تًلیذ تاسیسات ي آالت ماشیه.2

  خام میًٌ ي مالت يسیآفش ي تًلیذ تاسیسات ي التآ ماشیه*

 ّای ساهاًِ ،ًظافر ٍ ذاک ٍ گطز اسسرطاج ّای ساهاًِ، خاًثی زدْیعاذ ٍ ّا سیلَ، حول ٍ ًقالِ ّای ساهاًِ تاضگیطی، ٍ قثَل زاسیساذ

  ذام هیَُ ٍ هالر ٍضیآفط ٍ زَلیس زاسیساذ ٍ الذآ هاضیي سایط، هالر زَلیس کاهل ّای ساهاًِ، ّا آالیص ًظافر

  آب تصفیٍ بٍ مشبًط تاسیسات ي التآ ماشیه*

 فاضالب ٍ آب تطای زاسیساذ سایط، فاضالب زصفیِ، آب زصفیِ، آتطساًی

  آبجً تًلیذ بٍ مشبًط تاسیسات ي التآ ماشیه*

 َّازّی، ٍ ٍ زصفیِ زاسیساذ، کٌی زم ازاقک زاسیساذ، زَْیِ ذطک،/ زط سیاب، آضسُ ذطز هالر کاًسیٌطّای ًگْساضی، زاسیساذ سایط ٍ سیلَ

 گاظ زاسیساذ، ظزایی الکل زاسیساذ ،ضیکاٍضی زاسیساذ، الگطیٌک ٍ زرویط زاسیساذ، هروط اًسطاض هروط، فطاٍضزی زاسیساذ، ساظی ضٌاٍض

، هٌعل زض آتدَ زَلیس زاسیساذ، هیراًِ زض آتدَ زَلیس هرصَظ زاسیساذ، هاظاز هروط ٍ هططَب هروط هططَب، زاًِ ٍضیآفط زاسیساذ، ظًی

 آتدَ زَلیس تطای زاسیساذ ٍ آالذ هاضیي سایط

  مایع لبىی محصًالت ي الکلی غیش َای وًشیذوی تًلیذ تاسیسات ي آالت ماشیه*
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 زدْیعاذ، گطهایطی ٍ سطهایطی ّای ساهاًِ، اذسالط خیص اذسالط، ٍ تٌسی زٍظ ساهاًِ، ظًی گاظ ٍ گاظگیطی زدْیعاذ، هراظى ٍ کاًسیٌطّا

  هایع لثٌی هحصَالذ ٍ الکلی غیط ّای ًَضیسًی زَلیس زاسیساذ ٍ آالذ هاضیي سایط، ساظی ّوگي

  داس گاص َای وًشیذوی ي داس گاص ششاب ششاب، تًلیذ تاسیسات ي آالت ماشیه*

، ظزایی الکل ٍ الکل کاّص زاسیساذ، ظًی گاظ ٍ گیطی گاظ زاسیساذ، هعکَس اسوع زاسیساذ، ساظی غلیظ ّای ساهاًِ، کاًسیٌطّا ٍ هراظى

 زاض گاظ ّای ًَضیسًی ٍ گاظزاض ضطاب ضطاب، زَلیس زاسیساذ سایط، اسسرطاج ٍ اصالح زقطیط، زاسیساذ

  تفکیک ي تصفیٍ يسیآ فه*

 زفکیک ٍ زکاًسطّا ساًسطیفَغّا،، غطایی زصفیِ ٍ ساظی زصفیِ ضیع، فیلسط ّای خطس، زٍاض فیلسطّای، کاضزطیدی ٍ ای ضثکِ ای، الیِ فیلسطّای

 -زصفیِ زدْیعاذ، فیعیکی -ضیویایی زفکیک یٌسّایآفط، ضٌاٍضی زاسیساذ، ّا گیط ضسَب ٍ سطًسّا، عطضی خطیاى فیلسطّای، ّا کٌٌسُ

 ّای ضٍکص ٍ کٌٌسُ زثثیر هَاز ظهیي، زیازَهی/ KIESELGUHR،  زصفیِ کوک زسسگاُ تطای ًقالِ ّای ساهاًِ اذسالط، ٍ زٍظتٌسی زدْیعاذ

 زفکیک ٍ زصفیِ ّای ٍضیآ في سایط، ظًی گاظ زدْیعاذ ٍ هلعٍهاذ کوکی، زدْیعاذ، کٌٌسُ زصفیِ هَاز ٍ ّا فلَکَالًر، فیلسط

  حشاستی تصفیٍ َای ساماوٍ ي حشاستی َای مبذل*

 ّای ساهاًِ ٍ ّا کٌٌسُ زثریط، ّا کٌٌسُ خاسسَضیعُ، اسکطج چیلطّای، فلص خاسسَضیعاسیَى ّای ساهاًِ، ای لَلِ ٍ ٍضقی حطاضزی ّای هثسل

 حطاضزی زصفیِ ّای ساهاًِ ٍ حطاضزی ّای هثسل سایط، زثریطی

 __________________________________________ َا اشامیذوی بىذی بستٍ ي پشساصی َای ساماوٍ ي االت ماشیه.3

  َا شامیذویآ مخصًص ظشيف سایش ي فلضی َای قًطی َا، بطشی بىذی بستٍ ي وظافت ساصی، پش َای ساماوٍ*

 ساظی هطزة ّای ساهاًِ، خاًثی زدْیعاذ ٍ ّا ضٍتاذ، ّا کاضذ ضٍی زرلیِ ٍ تاضگیطی زدْیعاذ، زرلیِ زدْیعاذ، ّا کي تاظ عسل ٍ ّا تٌس عسل

، ّا تططی ساظی هطزة ّای ساهاًِ، کٌی تاظ تسسِ ٍ تٌسی تسسِ ّای زسسگاُ، تطزاضی زضخَش ٍ ظًی زضخَش ّای زسسگاُ، چَتی ّای کاضزَى

 ٍ گصاضی زاضید ظًی، تطچسة زدْیعاذ، ظًی زضخَش ٍ خطکٌی ّای زسسگاُ، ساظی هطزة ٍ تاظضسی ّای زسسگاُ، ّا تططی ًظافر ّای زسسگاُ

  ّای ساهاًِ سایط، تاظضسی ّای ساهاًِ، اًثاض هدلِ فلِ تٌسی تسسِ ّای زسسگاُ، کاضزَى ضسسطَی ّای زسسگاُ، ًقالِ ّای ساهاًِ، ظًی عالهر

 ساظی خط

 َا شامیذویآ مخصًص ظشيف سایش ي فلضی َای قًطی َا، بطشی بىذی بستٍ ي وظافت* 

 ّای ساهاًِ، خاًثی زدْیعاذ ٍ ّا ضٍتاذ، ّا کي تاظ عسل ٍ ّا تٌس عسل، ّا تطکِ ٍ کَچک ّای چلیک تطای ًظافر ٍ ساظی خط ّای ساهاًِ 

 ّای ساهاًِ، ظًی عالهر ٍ گصاضی زاضید ظًی، تطچسة زدْیعاذ، کَچک چلیک ٍ تطکِ خطساظی ّای زسسگاُ، کَچک چلیک ٍ تطکِ ًظافر

  ّا تطکِ ٍ کَچک ّای چلیک تطای ًظافر ٍ ساظی خط ّای ساهاًِ سایط، تاظضسی

  َا آشامیذوی کاوتیىشَای تًلیذ تاسیسات ي التآ ماشیه*
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 ضطتِ ٍ اٍلیِ زّی فطم زطکیثی زّی ضکل ّای زسسگاُ کططی، ای ضطتِ زّی ضکل ّای زسسگاُ، اٍلیِ ّای فطم زَلیس تِ هطتَط آالذ هاضیي

 زاسیساذ ٍ الذآ هاضیي، خالسسیکی ّای تططی زّی اًسدام ٍ زّی ذَضاک ساظی، هطزة ّای ساهاًِ، ای ضطتِ شٍب ّای زسسگاُ، کططی ای

 ّا آضاهیسًی کاًسیٌطّای زَلیس زاسیساذ ٍ الذآ هاضیي سایط ٍ خاًثی لَاظم، خالسسیکی ظطٍف تاظیافر تِ هطتَط

  __________________________ بىذی آب مخصًص َای ساماوٍ بىذی، بستٍ کمکی لًاصم بىذی، بستٍ ملضيمات ي اقالم.4

  بىذی بستٍ ملضيمات ي اقالم*

، ّا فطم خیص زَلیس هرصَظ ّای گطاًَل، PET ّای فطم خیص ٍ ّا تططی، فلعی ّای قَطی، لَهیٌیَهیآ ّای تططی، ای ضیطِ ّای تططی

  سایط، خعثِ زاذل کیسِ ّای ساهاًِ، ّا تطکِ، کَچک ّای چلیک

  بىذی آب َای ساماوٍ*

  سایط، اگطاف، خٌثِ چَب، خیچی ّای ضٍیِ، فَقاًی ْایقسوس، زاخی خٌثِ چَب

  بىذی بستٍ کمکی اقالم*

  سایط، ّا خالر، چٌسگاًِ تٌسی تسسِ، هقَایی کاضزَى، چَتی ّای کاضزَى، ّا چسة، ّا آسسطی ّا، فَیل ّا، ضٍکص، ّا تطچسة

 ________________________________________________________________________ IT ي اتًماسیًن.5

  کىتشل َای ساماوٍ ي کىتشل فشایىذ، اتًماسیًن*

 ّای زازُ کسة ٍ فطایٌس ساظی زصَیط، کٌسطل ٍ فطایٌس ازَهاسیَى، سٌدطی ّای زازُ تطای خطیٌسط ثثسی، زدْیعاذ، الگیٌگ زیسا ّای ساهاًِ

  سایط، زطاظٍّا، کٌسطل ّای کاتیٌر، تٌسی زٍظ ّای ساهاًِ، فاضالب ٍ آب کاهل ّای ساهاًِ تطای سٌدص

 IT ساَکاسَای*

، تاظضگاًی کاضتطزّای، زَظیعی ٍ لدسسیکی کاضتطزّای، ظهایطگاّیآ کاضتطزّای ،فٌی کاضتطزّای، عولیازی ّای زازُ خطزاظش ٍ فطاٍضی کسة،

 سایط

 _______________________________ ماالشعیش تصفیٍ کمکی، ي یفشایىذ مًاد صمایشگاَی،آ ي بشداسی بُشٌ تجُیضات.6

  والیض*آ

 زدْیعاذ سایط، ظهایطگاّیآ کوکی زدْیعاذ، ظهایطگاّیآ زدْیعاذ، یٌسآفط ًالیعآ زدْیعاذ، سٌدص ٍ ظهَىآ زدْیعاذ، زحلیلی زدْیعاذ

  ظهایطگاّیآ زدْیعاذ سایط، زحلیلی

  وظافت تجُیضات*
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 ّای ساهاًِ، ظًی خاضٍب ٍ کف ًظافر ّای زسسگاُ، کف ًظافر ٍ ساذسواًی زدْیعاذ، ًظافر ٍ ضسعفًَی ّای ساهاًِ، CIP ّای ساهاًِ

  ًظافر زدْیعاذ تطای ساظی شذیطُ ّای ساهاًِ، ضرصی تْساضسی

 َا پمپ ي ظشيف َا، سطل اتصاالت،*

، ّا تٌسی آب ٍ ّا ذططَهی، هَاز سایط ٍ ظًگ ضس فَالز خٌس اظ خاًثی زدْیعاذ ٍ ای لَلِ ّای ساهاًِ، ّا خوح، ظطٍف ٍ ّا سطل، ازصاالذ

  ّا خاًل ٍ الذآضیط

  کمکی ي یىذیآفش مًاد*

  سایط، ّا چسة، ساظی ضٍاى ّا ساهاًِ ساظ، ضٍاى هَاز، گاظّا سایط ٍ اظذ کطتي، اکسیس زی، کٌٌسُ عفًَی ضس ٍ کٌٌسُ خاک هَاز

  ماالشعیش تصفیٍ*

، چَتی ّای تطکِ زض هالطعیط زَلیس تطای کوکی اقالم، خایگعیي چَتی هحصَالذ سایط، زطکِ، چَب ذطزُ، ٍضیآفط تطای چَتی ّای تطکِ

  ذطک َّخیٌگ تطای کوکی زدْیعاذ ٍ زاسیساذ

 _______________________________ محیطی صیست صىعتی، ایمىی گاصَا،/ فششدٌ ًَای اوشطی، بٍ مشبًط تاسیسات.7

  اوشطی مذیشیت*

  َّا زَْیِ، حطاضذ خثطاى، گطهایص، سطهایص، ًیطٍ زاهیي

  گاصَا ي فششدٌ ًَای تاسیسات*

 خاًثی زدْیعاذ، اظذ ٍ کطتي اکسیس زی ّای ساهاًِ، کطتي اکسیس زی خثطاى ّای ساهاًِ، کٌساًسَضّا کودطسَضّا، فططزُ، َّای ّای ساهاًِ

  ضساًی گاظ

  صىعتی ایمىی ي صیست محیط اص حفاظت*

 حفاظر هَاضز سایط، سطهایطی ٍ گطهایطی صَزی، عایق، تاظیافسی ّای ساهاًِ، زفعی عوَهی زدْیعاذ، َّا ٍ گاظ ًظافر زرلیِ ّای ساهاًِ

 کف خَضص، کاضی الثسِ، صٌعسی ایوٌی ای ساهاًِ، هحیطی ظیسر

 ____________________________________________________________________________ لجستیک.8

  جاوبی لًاصم ي صىعتی َای کامیًن*

 ّای کاهیَى خاًثی زدْیعاذ، هطتَطِ ّای ساهاًِ ٍ ضاًٌسُ تسٍى ًقل ٍ حول ذَزضٍّای، لیفر خالر ّای کاهیَى، لیفر فَضک ّای کاهیَى

  سایط، صٌعسی

  خًدسيَا*
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  کاًسیٌطزاض ذَزضٍّای ٍ کاهیَى، ّا آضاهیسًی تِ هطتَط زاسیساذ تا ًقل ٍ حول ذَزضٍّای، زاض یرچال ذَزضٍّای

  باس امىیت باسگیشی، تجُیضات*

  سایط، تاض اهٌیر خاًثی زدْیعاذ، ازاخسَض ّای ضهح ٍ تاالتطی سکَّای، تاضگیطی ّای خل ٍ ضهح

  وقل ي حمل جاوبی تجُیضات ي تجُیضات*

  سایط، ًقل ٍ حول ّای چطخ، زسسی کاهیَى

  ساصی رخیشٌ َای ساماوٍ ي مًاد جشیان*

  سایط، سفاضش تطزاضر ّای ساهاًِ، اًثاض کٌسطل، اًثاض زدْیعاذ

 _______________________________________________________________ غزا تُیٍ ي باصاسیابی تجُیضات.9

  غزا تُیٍ جاوبی تجُیضات ي تجُیضات*

 ساهاًِ، ای سطزذاًِ زدْیعاذ، ظطفطَیی هاضیي زدْیعاذ ٍ ضیطِ، ًَضیسى اقالم سایط ٍ هاگ لیَاى،، تاض زدْیعاذ، فطٍضی اغصیِ زدْیعاذ

  غصا زْیِ خاًثی زدْیعاذ سایط، غصا زْیِ هثلواى سایط، قثَض صسٍض ّای

  فشيش َای دستگاٌ ي تًصیع َای ساماوٍ*

  ذالی کاًسیٌطّای عَزذ ّای ساهاًِ، آضاهیسًی فطٍش ّای زسسگاُ، ذاًگی زَظیع ّای ساهاًِ، سطهایطی ٍ زَظیع ّای ساهاًِ

  تًصیع َای ساماوٍ بشای وظافتی تجُیضات*

  فطٍش ٍ  زَظیع ذَزضٍّای، فطٍش ٍ زَظیع زدْیعاذ ٍ ذَزضٍّا

  فشيش ي تًصیع خًدسيَای بشای جاوبی تجُیضات*

  سایط، تعضگ چسطّای ٍ ّا تاى سایِ، چازض ّای ساهاًِ، چازض هثلواى، ّا خاٍیلیَى، خاًثی زدْیعاذ ٍ چازض

  تبلیغات*

 زثلیغازی اقالم، زثلیغازی ّای ضساًِ، هَاضز سایط ٍ زاض چطاغ زثلیغازی کاضیطّای، تیطًٍی زثلیغاذ

 __________________________________________________ َا سساوٍ ي آمًصشی مًسسات مًسسات، خذمات،.10

  مشايسٌ*

  سایط، ًاٍگاى هسیطیر لدسسیکی، هطاٍضُ ذسهاذ، زثلیغازی ّای آغاًس، الکسطًٍیکی تاظضگاًی ٍ IT هطاٍضُ، ططح ٍ ضیعی تطًاهِ هطاٍضُ ذسهاذ
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  َا آشامیذوی تًلیذ خذمات*

  سایط، ّا تطکِ هسیطیر، تٌسی تسسِ خیواًکاضی، ساظی خط خیواًکاضی، آضاهیسًی زَلیس خیواًکاضی

  َا سساوٍ ي آمًصشی مًسسات مًسسات،*

 ضساًِ، زداضی هدالذ ٍ کساب ًاضطیي، هَسساذ سایط ٍ ّا ازحازیِ، زحقیقازی ٍ علوی هَسساذ، فٌی آهَظضی هَسساذ ٍ ّا زاًطگاُ ّا، کالح

 ّا


