واشه نامه:
مواد آغازين  :عبارت است اس هَاد بيَلَصيک هاًٌذ سلَل ديپلَئيذ اًساًی ٍ ،يزٍط ٍ باکتزی ٍ يا اجشای آى کِ در تَليذ هادُ هَثزُ بيَلَصيک
استفادُ هی گزدًذ.
مواد بسته بندي  :بِ هَادی اطالق هی گزدد کِ در بستِ بٌذی اٍليِ يا ثاًَيِ هحصَالت تَليذ ضذُ دارٍيی بكار هی رًٍذ  .هَاد بستِ بٌذی
اٍليِ اس آًجائيكِ در تواط هستمين با هحصَل تَليذ ضذُ لزار دارًذ بايذ استاًذاردّای هَرد تاييذ ٍسارت بْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضكی

را

داضتِ باضذ.
عارضه ناخواسته دارويي  :عبارت است اس ّز ًَع ٍاکٌص سياى آٍر ٍ ًاخَاستِ کِ بِ دًبال هصزف دارٍ ٍ يا ٍاکسي رخ هی دّذ.
ماده موثره دارويي :عبارت است اس يک يا هخلَط چٌذ هادُ کِ در ساخت دارٍّا بكار هی رٍد ٍ اثز درهاًی فزآٍردُ ً ،اضی اس آى هی باضذ.
ماده بالكّ :ز هادُای بذٍى بستِ بٌذی ًْايی را گَيٌذ.
ماده حد واسط :بخطی اس هحصَل فزآيٌذ ضذُ لبل اس تبذيل بِ بالک را گَيٌذ.
فرآيند مجدد  :عبارت است اس عوليات هجذد بز رٍی هَاد اٍليِ يا هَاد بيٌابيٌی ٍ بالک  .ايي عوليات در هزحلِ هعيٌی اس تَليذ ،کِ هحصَل با
هطخصات هَرد ًظز هٌطبك ًباضذ  ،اًجام هی گيزد  .البتِ تكزار ايي عوليات هحذٍد بَدُ ٍ تغييزات ّز يک اس اجشاء بايذ در هحذٍدُ لابل لبَل
باضذ .
بازكاري  :بِ دٍبارُ کاری اًجام در حيي تَليذ يا هزاحل بيٌابيٌی تَليذ هَاد بالک يا هحصَل ًْايی اس يک بچ در راستای اًطباق با استاًذاردّا
ٍ ٍيضگی ّای اس پيص تعييي ضذُ اطالق هی ضَد .البتِ ايي فزآيٌذ ًوی تَاًذ پيص تائيذيِای جْت هجَس فزٍش باضذ.
بازيافت  :بِ توام فعاليتّا يا بخطی اس فعاليتّای ساخت اطالق هی ضَد کِ ّذف آى باسيابی هَاد هَثزُ يا حذف ًاخالصیّا اس حالل ّای
هصزف ضذُ در حيي فزايٌذ ساخت هی باضذ .
اختالط  :اضافِ کزدى توام يا بخطی اس بچ لبلی بِ بچ بعذی ٍ رساًذى بچ هَرد ًظز بِ سطح استاًذاردّای اس پيص تعييي ضذُ را گَيٌذ .
سنتس شيميايي :چٌاًچِ حذالل يک هزحلِ ٍاکٌص ضيويايی بيي هَاد حذ ٍاسط اًجام ضَد ،ايي عول را سٌتش ضيويائی هی ًا هٌذ..
استخراج :جذا ساسی اس عصارُ گياّاى ،هَاد غيزآلی ،بافت حيَاًی بِ رٍش ّای فيشيكی يا ضيويايی را گَيٌذ.
خالص سازي  :در ايي رٍش ًاخالصی هَجَد در هادُ هَثزُ يا جاًبی دارٍيی بِ رٍش ّای فيشيكی ٍ يا ضيويايی جذاساسی هی گزدد.
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