
 �﮴عر�﮵ف د﮴��﮵ق
﮲

س�﮲د حا﮲صر ﮲صمں
DQ,IQ,OQ,PQ,Monitor and Control، ﮳ح﮲ر�ٔ�﮵ات
م�﮲ط﮴�ى که �﮳رای �﮴ح﮴�ق ا�﮲�﮴ظارات ﮲��﮲ى DQ,IQ,OQ,PQ مد

﮲
 س�﮲د دا�﮲س�﮴ں

﮲
 ا�﮵ں

﮲
�﮲ظر است ارا�ٔه مى ک�﮲د. �﮳رای �﮴دو�﮵ں

لك�﮵ات ک�﮴اب « �﮹�﮵کره دا�﮲ش مد�﮵ر�﮵ت �﮹روژه» �﮳رای ﮲حوا�﮲�﮲ده
م﮲��﮵د ﮲حواهد �﮳ود. �﮳رای ا﮳حرای �﮵ک �﮹روژه ( ص�﮲ع�﮴ى، ...) �﮳ه
صورت لكى سه ﮲�از طراحى، ﮲حر�﮵د، ا﮳حرا ( سا﮲حت) در �﮲ظر

ر﮲��﮴ه مى ﮶سود که در �﮵ک سطح ﮳حلو�﮴ر و ﮳ح﮲ر�ٔ�﮵�﮴ر ﮶سامل: ک�
 

1-Conceptual Design
2-Basic Engineering
3-Detailed Engineering
4-Purchase
5-Commissioning
6-Validation
7-Operation & handover
�﮹س از ا�﮳﮲حام مرحله اول و ا﮲حذ �ٔ﮴��﮵�﮵د�﮵ه �ر﮲�رما، ﮶سروع هر �﮵ک
 مراحل م�﮲وط �﮳ه ا�﮳﮲حام حدا﮴�ل  ﮲�از ﮴��﮳لى و ا﮲حذ

﮲
از ا�﮵ں

�ٔ﮴��﮵�﮵�﮵د�﮵ه �ر﮲�رما �﮴وسط �﮹�﮵ما�﮲�ر است.

 

تعریف استاندارد 

DQ,IQ,OQ,PQ FOR
CLEAN ROOM

 
�﮹روژه �﮵ک �﮴الش مو﮴��﮴ى است که �﮳ه م�﮲ظور
ا�﮳﮵حاد �﮵ک محصول، ﮲حدمت �﮵ا �﮲�﮴�﮳﮵حه
م�﮲حصر �﮳ه ﮲�رد ا�﮳﮵حاد مى ﮶سود. �﮵کى از ار�ن
�﮲ه مد�﮵ر�﮵ت �﮹روژه ط�﮳ق اس�﮴ا�﮲دارد �� 13
PMBOK، د﮴�ت در �﮴والى ﮲�ازهای طراحى،
﮲حر�﮵د، سا﮲حت، �﮲صب، �﮹�﮵ش  راه  ا�﮲دازی و
�﮴ست  های سرد(SAT)، راه ا�﮲دازی و �﮴ست

های ک�رم (FAT) است.
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ر �﮶﮲سان مى دهد که آ�﮵ا �﮵ک  �﮳ه ع�﮳ارت د�﮵ک�
طراحى ارا�ٔه ﮶سده (�﮵ا �﮵ک طراحى مو﮳حود �﮳رای
محصولى که ﮴��ً﮳ال �﮴ول�﮵د مى ﮶سده است) همه
ال﮲راما�﮴ى که �﮴عر�﮵ف ﮶سده و در س�﮲د
URS) User)" م﮶س﮲حصات ال﮲رامات �ر�﮳ر" �﮵ا"
Requirements Specification"، مو﮳حود
است را مح﮴�ق ﮲حواهد کرد �﮵ا �﮲ه. ا�﮳﮲حام مو﮲�ق
ال﮲رامات DQ ﮴��﮳ل از ﮶سروع �﮳ه سا﮲حت طرح
﮳حد�﮵دی که ﮴�رار است ارز�﮵ا�﮳ى ﮶سود ال﮲رامى
است.﮲حرو﮳حى مرحله اع�﮴�﮳ارس�﮳﮲حى طراحى
﮲رارش ﮲�از و �﮵ک �﮹رو�﮲ده مس�﮴�﮲دات �﮵ک ک�
اس�﮴ا�﮲دارد (SDL) است. �ٔ﮴��﮵�﮵د اع�﮴�﮳ار طراحى، در
مرحله DQ �﮹�﮵ش ﮶سرط الزم �﮳رای ﮶سروع

اع�﮴�﮳ارس�﮳﮲حى �﮲صب است.
 

 

DESIGN QULIFICATION
ارز﮵�ا﮳�ى طراحى

﮲�صل اول. ارز�﮵ا�﮳ى طراحى
(Design Qualification(DQ 

 ﮹حر﮲حه ح�﮵ات ارز�﮵ا�﮳ى ا�﮴اق �﮴م�﮲﮵ر �﮳ا ارز�﮵ا�﮳ى و
اع�﮴�﮳ار س�﮳﮲حى طراحى ﮶سروع مى ﮶سود. هدف
 مرحله ارا�ٔه ﮶سواهد ع�﮵�﮲ى است كه

﮲
از ا�﮵ں

�﮶﮲سان دهد طراحى �﮳ا هدف مورد �﮲ظر
م�﮴�﮲اسب است.ارز�﮵ا�﮳ى طراحى �﮵ع�﮲ى ا�﮵�﮲که،
ال﮲رامات �﮴عر�﮵ف ﮶سده �﮳ا مع�﮵ارهای �﮹ذ�﮵رش

�﮹رو�﮴لك DQ ﮴�ا�﮳ل �ٔ﮴��﮵�﮵د است.
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اس﮲�اد و م﮶س﮲حصات

ن ﮲�رو﮶س﮲�د��

DESIGN QULIFICATION
ارز﮵�ا﮳�ى طراحى

م﮶س﮲حصات و ﮲�﮵�ازم﮲�دی های �ر﮳�ر

user requirements
specification

﮳حا�﮲ما﮵�ى ام��﮲ات( وسا﮵�ل)

س﮲�ار﮶سات ﮲حر﮵�د

اس﮲�اد طراحى

 �﮴ست های ﮹�ذ﮵�رش 

(FATs)ر﮲حا�﮲ه ای�

طراحى ﮹حون سا﮲حت 

 

ه داده ﮳�رک�
�﮴﮲�﮵�﮳حه �﮴س�﮴ های ﮹�ذ﮵�رش( �﮳﮴حه﮵�﮲رات)

(FATs)ر﮲حا�﮲ه  ای� 

﮹�رو﮴�لك

﮲رارش ﮲�از ک�

SDL و

�﮴﮲�﮶سه  های ﮹حون سا﮲حت 

 

�﮵﮲�ازهای طراحى

ل﮵�ست اس﮲�اد �﮴ه﮵�ه ﮶سده

ن  �﮴وسط ﮲�رو﮶س﮲�د��

اس﮲�اد مر﮳�وط ﮳�ه

 ﮲حر﮵�د و �﮳﮶�ت س﮲�ارش

ل﮵�ست 

﮳�ازرسى  های دوره ای

ل﮵�ست ا﮳ح﮲راء
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INSTALLATION QULIFICATION

ارز﮵�ا﮳�ى ﮲�صب

﮲�صل دوم. ارز�﮵ا�﮳ى �﮲صب
(Installation Qualification (IQ 

 �﮶﮲سان مى دهد که �﮵ک ﮲�را�﮵�﮲د �﮵ا �﮳﮴حه�﮲﮵ر همه
 ﮶سده را دارد، �﮳ه درس�﮴ى

﮲
م﮶س﮲حصات �﮴ع�﮵�﮵ں

�﮲صب ﮶سده است، و همه ا﮳ح﮲را و اس�﮲ادی که
�﮳رای �رکرد �﮹�﮵وس�﮴ه آن مورد �﮲�﮵از است

مو﮳حود �﮳وده و �﮲صب ﮶سده است.

 ﮲�از �﮶﮲سان م�﮵ دهد که �﮳﮴حه�﮲﮵رات
﮲

 �ٔ﮴��﮵�﮵دهای ا�﮵ں
�﮲صب ﮶سده، ﮶سرا�﮵ط و �﮲�﮵ازم�﮲د�﮵ های �ر�﮳رو
 موارد ﮶سامل

﮲
طراحى را �﮳رآروده م�﮵ سازد. ا�﮵ں

�ل�﮵�﮳ره کردن هواسازها ( Hvac)، �ٔ﮴��﮵�﮵د مدارات
رام ا�﮲﮳رارد﮴��﮵ق (P&ID)، �﮳از�﮳�﮵�﮲ى لوله ک﮶سى و د�﮵اک�
ى ﮲��﮵ل�﮴ر ه�﮹ا، �﮳ررسى داده های آزما�﮵ش �﮵ک�﮹ار﮹حک�
و﮲صع�﮵ت �ل�﮵�﮳راس�﮵ون �﮳﮴حه�﮲﮵رات مهم و
�﮳حرا�﮲ى، آزما�﮵ش �﮹ذ�﮵رش سا�﮵ت، آزما�﮶﮵س های
صالح�﮵ت �﮲صب، اس�﮲اد ﮳حو﮶س�ری و لوله ک﮶سى،
�ٔ﮴��﮵�﮵دات ﮳حا�﮲�﮳ى و �﮳ر�﮲امه عملکرد
اس�﮴ا�﮲دارد(SOP)  و دس�﮴ورالعمل های �ری

است.
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INSTALLATION QULIFICATION

ارز﮵�ا﮳�ى ﮲�صب

�﮲﮴ع﮵�﮵�رات ﮹�روژه

ا�﮳﮲حام آزما﮵�ش های

اع﮴�﮳�ار س﮲�﮳حى

�﮲﮴�ظ﮵�م و در﮳حه ﮳�﮲�دی

واه﮵�﮲�امه های ک�

�﮳﮴حه﮵�﮲رات

ا�﮲حرا﮲�ات و ا﮵�رادات

 �﮲ص﮳�ى

�﮴ست های ﮹�ذ﮵�رش 

سا﮵�ت

ل﮵�ست مصر﮲�ى ها

ل﮵�ست ﮴�طعات ﮵�دکى

اس﮲�اد ﮹�﮶س﮴�﮵�﮳�ا�﮲ى

ن  ک﮲�﮲�د��
﮲

 �ٔ﮴�م﮵�ں

ل﮵�ست اس﮲�اد عمل﮵�ا�﮴ى

 و دس﮴�ورالعمل ها

﮲رارش ﮳�ررسى مح﮵�ط  ک�

ز﮵�ست
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﮲
 مرحله �﮳ه س�﮲ار�﮵وهای �﮳د�﮴ر�﮵ں

﮲
ر ا�﮵ں  �﮲﮳حش د�﮵ک�

 حالت �﮳ا اس�﮲﮴�اده از
﮲

حالت مى �﮹ردازد. �﮳د�﮴ر�﮵ں
محدوده های عمل�﮵ا�﮴ى و �﮳حرا�﮲ى از �﮹ارام�﮴رهای
مهم عملکرد در �﮳رگ داده های �﮴م�﮲﮵ر طراحى
 موارد ﮶سامل حداک�﮶ر و حدا﮴�ل

﮲
مى ﮶سو�﮲د. ا�﮵ں

دما، حداک�﮶ر و حدا﮴�ل رطو�﮳ت، �﮳ر�﮲امه های
هداری و آلودک�ى �﮹رس�﮲ل ﮲حواه�﮲د �﮳ود. �﮲ک�

﮲رار﮶سى است که در آن  ﮲�از ک�
﮲

 ﮲حرو﮳حى ا�﮵ں
ه﮶سدارها، �﮲�﮵ازهای عمل�﮵ا�﮴ى ا�﮴اق �﮴م�﮲﮵ر که در
س�﮲د "م﮶س﮲حصات �﮲�﮵ازم�﮲د�﮵های �ر�﮳ر" آورده

﮶سده است.
 
 

 

OPERATION QULIFICATION

ارز﮵�ا﮳�ى عملکرد

﮲�صل سوم.ارز�﮵ا�﮳ى عملکرد
(Operation Qualification(OQ  

 مرحله �﮶ا�﮳ت مى ک�﮲د عمل�﮵ات های ا�﮴اق
﮲

ا�﮵ں
�﮴م�﮲﮵ر �﮳ا �﮲�﮵ازم�﮲دی های �ر�﮳ر و طراحى
 �﮶﮲سان مى دهد که

﮲
مطا�﮴﮳�ت دارد. هم﮹ح�﮲�﮵ں

ا�﮴اق �﮴م�﮲﮵ر همراه در �﮵ک �﮳ازه ﮶سرا�﮵ط �﮴عر�﮵ف
ر �﮶﮲سان ﮶سده �ر مى ک�﮲د. �﮳ه ع�﮳ارت د�﮵ک�
ه مى دهد که همه ع�﮲اصر �﮵ک ﮲�را�﮵�﮲د �﮵ا دس�﮴��

�﮳ه درس�﮴ى �ر مى ک�﮲�﮲د.
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OPERATION  QULIFICATION

ارز﮵�ا﮳�ى عملکرد

آزما﮵�ش کردن

 س﮵�س﮴�م هواسازها

اعالن های ﮳�حرا�﮲ى

 

 اعالن ه﮶سدارها

 

ى �﮴ست های ﮵�ک﮹�ار﮹حک�

﮲�﮵�ل﮴�رها

 

﮲�عال﮵�ت های مهم

﮳حر﮵�ان/سرعت هوا

وهای ﮳حر﮵�ان هوا الک�

ا﮲ح﮴�الف ﮲�﮶سار

 

�﮹ارام�﮴رهای عمل�﮵ا�﮴ى مهم
( مطا�﮳ق �﮳ا �﮴عار�﮵ف م�﮲درج
در �﮳رگ داده های ا�﮴اق)

﮹�رو﮴�لك
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PERFORMANCE QULIFICATION

�را﮵�ى س﮲�﮳حى

﮲�صل ﮹حهارم.�را�﮵ى س�﮳﮲حى
(Performance Qualification(PQ 

 ﮲�از �﮶﮲سان مى دهد که ا�﮴اق �﮴م�﮲﮵ر �﮳ه طور
﮲

ا�﮵ں
مداوم در محدوده �﮹ارام�﮴رهای �﮴عر�﮵ف ﮶سده
عمل مى ک�﮲د �﮴ا محصول �﮴عر�﮵ف ﮶سده/
 �﮵ک ﮲�را�﮵�﮲د �﮵ا

﮲
مورد �﮲ظر را �﮴ول�﮵د ک�﮲د. هم﮹ح�﮲�﮵ں

ه در ک�ذر زمان هما�﮲طوری که مد �﮲ظر دس�﮴��
�﮳وده است �ر مى ک�﮲د.

�﮲ه �﮴عر�﮵ف  موارد �﮳ه صورت ﮳حدا��
﮲

 �﮳ا ا�﮵�﮲که ا�﮵ں
 است �﮲�﮵از �﮳ا﮶سد در �﮳ع﮲صى

﮲
﮶سده است اما ممکں

موارد PQ و OQ �﮳ه صورت �﮹�﮵وس�﮴ه و م﮶س�﮴رک
﮲رار﮶سى است که ﮲ ﮲�از ک�

ا�﮳﮲حام ﮶سود. ﮲حرو﮳حى ا�﮵ں
عملکرد ا�﮴اق �﮴م�﮲﮵ر را �﮳ا �﮹ارام�﮴رهای �﮳﮴حه�﮲﮵رات
 ﮲�از �﮹�﮵ش

﮲
م﮶س﮲حص ﮶سده �﮳ررسى مى ک�﮲د. ا�﮵ں

واه�﮵�﮲امه است. �﮲�﮵از �﮳رای ا﮲حذ ک�
 مرحله ا�﮴اق �﮴م�﮲﮵ر ارز�﮵ا�﮳ى ﮶سده

﮲
 در ا�﮵ں

واه�﮵�﮲امه �﮳ه مرحله �﮳عدی است.�﮹س از صدور ک�
حرکت مى ک�﮲�﮵م.
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PERFORMANCE  QULIFICATION

�را﮵�ى س﮲�﮳حى

در﮳حات ذرات

 مو﮳حود در هوا

 در﮳حات ذرات
مو﮳حود در سطوح

 

 اعالن ه﮶سدارها

 

ذرات م﮵�کرو﮳�ى

ز�﮲ده

دما

رطو�﮳ت �﮲س�﮳ى

آزما﮵�ش و ﮲�ظارت
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