




3

4
13
19
27
36
48



44



5

متقاضي نياز عنوان نياز شناسه 

تهويه هاي طراحي و ساخت و انتقال فناوري سيستم 01
GHP (Gas Engine Heat Pump) 

خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  -

خيز جنوبمناطق نفت شركت ملي  - آب بازيافت و هازدايينمك پساب  تصفيه نوين هاي طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي سيستم  02
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  - طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مكانيك سنگ متناسب با شرايط مخازن نفتي  03

04
طراحی و ساخت دستگاه شستشوي انواع ظروف آزمایشگاهی آلوده به مواد هیدروکربنی و بازیافت حالل هاى 

خيز جنوبنفت شركت ملي مناطق  -صنعتی مصرفی  

خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  -(آزمايشگاهي شيكر) دهندهطراحي و ساخت تكان05
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  -مخزن سنگ با اسيدي  سيال  واكنش نرخ گيري ساخت دستگاه اندازه06
خيز جنوبنفت شركت ملي مناطق  -فشار و دما تحت سازساخت  دستگاه ارزيابي افزايه اسيدي كف07
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  - هاي نفت و گاز هاي نوين و موثر براي كنترل/مديريت آب توليدي در چاهروش 08
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  -هاي تزريق فوم در كنترل گاز اضافي توليديفناوري 09
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  - نمودارهاي تصويرگر سازند( ابزارهاي برداشت Plugهاي درون چاهي )مسدود كننده  10
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  - سازي نفت خام هاي شيريندر خروجي برج S2Hگيري ميزان تركيبات جهت اندازه (Onlineآناليزور برخط ) 11
خيز جنوبنفت شركت ملي مناطق  -هاي كمتر از آب( طراحي و استفاده از سياالت فوق سبك )وزن12
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  - (PIMSتدوين، توليد و توسعه داشبورد مديريتي پايش و ارزيابي عملكرد نظام مديريت انسجام خطوط لوله ) 13
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  -تهيه و تدوين اطلس خرابي شبكه خطوط14
خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت  -ابزارهاي برداشت نمودارهاي تصويرگر سازند 15
شركت نفت خزر -سيستم پهلوگيري كشتي جهت شناورهاي پشتيبان سكوي نيمه شناور ايران اميركبير 16
شركت نفت خزر -رخز نفت ميادين  در عميق هاي آب هاي طراحي جامع سياالت حفاري و تكميلي چاه17
شركت نفت خزر -ر خز درياي  هاي آب از نفتي هاي نانو گرافن اصالح شده جهت جذب بقاياي لكه18
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متقاضي نياز عنوان نياز شناسه 

19
تجهيزات براي تامين سوخت ژنراتورهاي برق سكو شناور ميدان سردار جنگل بواسطه جداسازي و تصفيه  

 گازهاي خروجي از چاه
شركت نفت خزر -

شركت نفت خزر -هاي درياهاي آب عميق براي حفاري  RMR سيستم گل برگشتي20
شركت نفت خزر - تست در شرايط آب و هوايي طوفاني و مختص سكوي شناور چاه ي برا Subsea Test Tree دو عدد 21
شركت نفت خزر -قعمي آب هاي چاه  مناسب حفاري  سيمان هاي افزايه22
شركت نفت خزر -Observation ROVربات زيردريايي23
شركت نفت خزر -پهباد بازرسي سكو24
شركت نفت فالت قاره ايران  -DCS پيشرفتهسيستم كنترل 25
شركت نفت فالت قاره ايران  -( هاانتقال دهنده)انواع ترانسميتر 26
27Marine Break-away Coupling (MBC)-  شركت نفت فالت قاره ايران
28observation class ROV-  شركت نفت فالت قاره ايران
29End Fitting-  ايران شركت نفت فالت قاره
30Subsea Pipeline leak detection system-  شركت نفت فالت قاره ايران
31Screw Type Air Compressor (Oil Free)-  شركت نفت فالت قاره ايران
32Flexible Pipe-  شركت نفت فالت قاره ايران
33Autonomous Underwater Vehicle (AUV)-  شركت نفت فالت قاره ايران
شركت نفت فالت قاره ايران  -درجه 130با دماي باالي  پوشش داخلي ظروف فرآيندي 34
شركت نفت فالت قاره ايران  -سايش پوشش پايه پليمري مقاوم به35

36
با دامنه دماي  و رايزرها در ناحيه جزر و مدي  هابر روي سطوح خارجي پايه پوشش تعميراتي قابل اعمال

 (محيطدرجه و 80 باالي )مختلف 
شركت نفت فالت قاره ايران  -
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - رنگ ضد حريق پايه پليمري 37
38 corrosion probe retriever kit -  شركت نفت فالت قاره ايران 
39 Electrical Resistance Probe Accessories -  شركت نفت فالت قاره ايران 
40 Hydrogen probe -  ايران شركت نفت فالت قاره 
41 Service Valve kit -  شركت نفت فالت قاره ايران 
42 Bio Probe -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - پويا خطوط لوله در شرايط پايا و ندي وفرآيسازي تجهيزات مدل  نرم افزارهاي پيشرفته 43
 فالت قاره ايران شركت نفت  - آبي و آلي پكيج آنااليزرهاي نقطه شبنم 44
 شركت نفت فالت قاره ايران  - هيپوكلريت  سازي نوعدستگاه آب 45
 شركت نفت فالت قاره ايران  - سنج چندفازيجريان 46
 شركت نفت فالت قاره ايران  - بايوتكنولوژي صنعتي با استفاده از فناوري  بسافرآيند تصفيه تكميلي پ 47
 شركت نفت فالت قاره ايران  - (گاليكول با خلوص باال ) گاز هاي جداسازي آب ازحالل 48
 شركت نفت فالت قاره ايران  - (هيدرو مكانيك)  هاي حرارتيمبدل هاي زدايي لولهدستگاه رسوب 49
 شركت نفت فالت قاره ايران  - نفت  تشكيل شده ميعانات گازي و تصفيه يا بازيافت رسوبات 50
 شركت نفت فالت قاره ايران  - PDCنوع Matrix Body هاي حفاري طراحي مته 51
 شركت نفت فالت قاره ايران  - PDCنوع Matrix Body هاي حفاري طراحي مته 52
 شركت نفت فالت قاره ايران  - هاي جداري بدون درزلوله 53
 شركت نفت فالت قاره ايران  -  54
 قاره ايران شركت نفت فالت  -  55
56 Casing Releasing Spear -  شركت نفت فالت قاره ايران 
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
57 Foam Wiper Dart -  شركت نفت فالت قاره ايران 
58 PBL Sub (دارتجهيزات حفاري جهت جزو ) -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - (خدمات در قالب اخذ)RSS تجهيزات 59
60 Tubing premium connection PIN x BOX -  شركت نفت فالت قاره ايران 
61 ICD / AICD (control device for 

water shut –off) -  شركت نفت فالت قاره ايران 
62 Tubing Set Plug ( temporary blanking plug) -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - خدمات پيگ هوشمند  63
 شركت نفت فالت قاره ايران  - MFLخدمات ربات  64
65 Turbine Oil Varnish Removal System (ICB) -  شركت نفت فالت قاره ايران 
66 Gas Turbine -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - انواع مشعل ضد انفجار  67
 قاره ايران شركت نفت فالت  - ( Life Boat ،Life Raft) قايق نجات 68

69 
 برابر صاعقه حفاظت مخازن ذخيره نفت در اي جهتبند قرقرههم

(storage tank Lightning Protection) 
 شركت نفت فالت قاره ايران  -

 شركت نفت فالت قاره ايران  - ذخيره نفت  گيري سطح مخازنرادار اندازه 70
71 Line Pipe -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - زنگ نزن بدون درز از فوالدهاي لوله 72
 شركت نفت فالت قاره ايران  - اكچويتورهاي شيرهاي برقي 73
 شركت نفت فالت قاره ايران  - شيرهاي كنترل فرآيندي 74
75 SOLENOID VALVES -  شركت نفت فالت قاره ايران 

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
76 MOORING HAWSER 21 inch CIRC. 90m single leg ASSEMBLY -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - سنسورتك شناساگرهاي گاز چندكاره و 77

78 
 هاي تنفسي اعم ازدستگاه

EEBA وSABA  ،SCBA 
 شركت نفت فالت قاره ايران  -

 شركت نفت فالت قاره ايران  - هوا Oil free  كمپرسور رفت و برگشتي 79
 شركت نفت فالت قاره ايران  - تجهيزات راديو ترانك  80
 شركت نفت فالت قاره ايران  - فرستنده مخابراتي موبايل  81
 شركت نفت فالت قاره ايران  - ( data Collector  & Analyzer) فزاراافزار و نرمشامل سخت دستگاه آناليز ارتعاشات پرتابل 82
 فالت قاره ايران شركت نفت  - محوري ليزريدستگاه هم 83
 شركت نفت فالت قاره ايران  - دستگاه صوت سنج 84
 شركت نفت فالت قاره ايران  - دستگاه ترموگرافي 85
86 Sand Probe -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - S2Hآنااليزر  87
 نفت فالت قاره ايران شركت  - دوگانه استاتيكي به روش تناوب زداي ساخت منبع تغذيه نمك 88
 شركت نفت فالت قاره ايران  - Marine type هاي خاموش كننده 89
 شركت نفت فالت قاره ايران  - كنترلي و شبكه ارتباطي قابل اشتعال ثابت و پانل شناساگرهاي تشخيص گاز 90
 ايران شركت نفت فالت قاره  - ارتباطي ثابت و پانل كنترلي و شبكه شناساگرهاي تشخيص شعله 91
 شركت نفت فالت قاره ايران  - (back filter) سيستم تصفيه هوا صنعتي 92
 شركت نفت فالت قاره ايران  - هاي صوتي جاذب 93
 شركت نفت فالت قاره ايران  - پمپ هيپوكلريد سانتريفيوژ 94

8



9

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
76 MOORING HAWSER 21 inch CIRC. 90m single leg ASSEMBLY -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - سنسورتك شناساگرهاي گاز چندكاره و 77

78 
 هاي تنفسي اعم ازدستگاه

EEBA وSABA  ،SCBA 
 شركت نفت فالت قاره ايران  -

 شركت نفت فالت قاره ايران  - هوا Oil free  كمپرسور رفت و برگشتي 79
 شركت نفت فالت قاره ايران  - تجهيزات راديو ترانك  80
 شركت نفت فالت قاره ايران  - فرستنده مخابراتي موبايل  81
 شركت نفت فالت قاره ايران  - ( data Collector  & Analyzer) فزاراافزار و نرمشامل سخت دستگاه آناليز ارتعاشات پرتابل 82
 فالت قاره ايران شركت نفت  - محوري ليزريدستگاه هم 83
 شركت نفت فالت قاره ايران  - دستگاه صوت سنج 84
 شركت نفت فالت قاره ايران  - دستگاه ترموگرافي 85
86 Sand Probe -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - S2Hآنااليزر  87
 نفت فالت قاره ايران شركت  - دوگانه استاتيكي به روش تناوب زداي ساخت منبع تغذيه نمك 88
 شركت نفت فالت قاره ايران  - Marine type هاي خاموش كننده 89
 شركت نفت فالت قاره ايران  - كنترلي و شبكه ارتباطي قابل اشتعال ثابت و پانل شناساگرهاي تشخيص گاز 90
 ايران شركت نفت فالت قاره  - ارتباطي ثابت و پانل كنترلي و شبكه شناساگرهاي تشخيص شعله 91
 شركت نفت فالت قاره ايران  - (back filter) سيستم تصفيه هوا صنعتي 92
 شركت نفت فالت قاره ايران  - هاي صوتي جاذب 93
 شركت نفت فالت قاره ايران  - پمپ هيپوكلريد سانتريفيوژ 94

9



10

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - ها جهت كاهش وزن خودرو توسعه و توليد مواد پيشرفته نظير نانوكامپوزيت  114
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي موثر در افزايش بازده احتراق، بازيابي حرارت موتور و كاهش ضربه در موتورتوسعه فناوري  115
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - (CNGخودرو )به جاي  ANGفناوري توليد مخزن  116
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - سازي سيستم عامل خودروهاي الكتريكيبومي  117
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - خورشيدي - توسعه خودروهاي هيبريد برقي 118
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي شارژ سريع درون شهري و برون شهريايستگاهطراحي و توسعه   119
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - توسعه قواي محركه اتوبوس برقي  120
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - توليد موتور پايه گازسوز با كارآيي انرژي باال  121
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - )نانو كامپوزيت( با حجم باال   CNGتوليد مخزن  122
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي ليتيومي هاي سوختي مورد استفاده در باتري سلول  123
 سازي مصرف سوخت كشوربهينه شركت  - هاي شـارژ سـريع بـرق بـراي خودروهـاي برقـي و هيبريـد پالگيـناحـداث و توسـعه ايسـتگاه 124
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - DSFاستفاده ازتكنولوژي پيشرفته 125

126 
و بدون شعله به منظور افزايش راندمان احتراق  و  LOW-NOxهاي نوين مشعل  بر مبناي فناوري فناوري 

 هاي  فرآينديكاهش آاليندگي  در كوره
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  -

 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي توليد انرژي تجديدپذيرسازي انرژي در سيستم هاي ذخيرهسيستم  127
 

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - مواد شيميايي هاي پالنجري تزريقپمپ 95
 شركت نفت فالت قاره ايران  - (مگنتي) سانتريفيوژ مغناطيسي پمپ  96
 شركت نفت فالت قاره ايران  - ESDو PLC سيستم كنترل پيشرفته 97
98 PRESSURE SWITCHES -  شركت نفت فالت قاره ايران 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - هاي كلرسازدستگاه مربوط به UPVC  و PVCشيرها و اتصاالت  99
 شركت نفت فالت قاره ايران  - كامپيوترهاي صنعتي  100
101 ECUو شير سوختGMV شركت نفت فالت قاره ايران  - هاي گازي توربين 
 شركت نفت فالت قاره ايران  - از مواد شيميايي  ذرات در جهت كاهش استفاده زدايي با استفاده از نانو نمك 102
 شركت نفت فالت قاره ايران  - ( چند مرحله اي و ...  تقطير روش )هاي نوين روش توليد آب شيرين با استفاده از 103
 شركت نفت فالت قاره ايران  - هاي بستر دريا كابل 104
 شركت نفت فالت قاره ايران  - جليقه و حلقه نجات 105
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي زيستي )بيو ديزل و بيواتانول( توليد سوخت 106
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي مختلفطراحي و ساخت باتري براي استفاده در حمل و نقل الكتريكي در ظرفيت  107

108 
افزاري يكپارچه حمل و نقل هوشمند با هدف مديريت ترافيك و كاهش سفر )ارائه انواع هاي نرمتوسعه سامانه

 افزاري( خدمات اداري، تجاري، فرهنگي و... در بستر نرم
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  -

 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي هوشمند در تجهيزات كنترل ترافيككارگيري سيستمبه 109
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - يابي، الگوي رانندگي و...( هاي هوشمند دستيار راننده )مسيريابي، مكان توسعه فناوري  110
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - ها و تلفن همراهتوسعه فناوري خودروهاي متصل با خودروهاي ديگر، زيرساخت 111
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - ايجاد زيرساخت و توسعه بسترهاي الزم جهت هوشمند سازي حمل بار  112
 سازي مصرف سوخت كشوربهينه شركت  - بانك اطالعات انرژي و مديريت مصرف سوخت  113
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 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - (CNGخودرو )به جاي  ANGفناوري توليد مخزن  116
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - سازي سيستم عامل خودروهاي الكتريكيبومي  117
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - خورشيدي - توسعه خودروهاي هيبريد برقي 118
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي شارژ سريع درون شهري و برون شهريايستگاهطراحي و توسعه   119
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - توسعه قواي محركه اتوبوس برقي  120
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - توليد موتور پايه گازسوز با كارآيي انرژي باال  121
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - )نانو كامپوزيت( با حجم باال   CNGتوليد مخزن  122
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي ليتيومي هاي سوختي مورد استفاده در باتري سلول  123
 سازي مصرف سوخت كشوربهينه شركت  - هاي شـارژ سـريع بـرق بـراي خودروهـاي برقـي و هيبريـد پالگيـناحـداث و توسـعه ايسـتگاه 124
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - DSFاستفاده ازتكنولوژي پيشرفته 125

126 
و بدون شعله به منظور افزايش راندمان احتراق  و  LOW-NOxهاي نوين مشعل  بر مبناي فناوري فناوري 

 هاي  فرآينديكاهش آاليندگي  در كوره
 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  -

 سازي مصرف سوخت كشورشركت بهينه  - هاي توليد انرژي تجديدپذيرسازي انرژي در سيستم هاي ذخيرهسيستم  127
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت انتقال گاز ایران  - کادميوم -های نيکلساخت باتری  01
 شرکت انتقال گاز ایران  - های نوین از جمله پهباد و کواد کوپتریاب و پایش خطوط انتقال گاز با استفاده از تکنولوژی نشت 02
 شرکت پاالیش گاز بيدبلند  - بویلرهاطراحي و ساخت کارت سوخت برنر  03
 شرکت پاالیش گاز بيدبلند  - ( seat& bodyطراحي و ساخت قطعات شيرها )از جمله  04
 شرکت پاالیش گاز بيدبلند  - سيستم اعالم حریق  power supplyساخت کارت  05
 شرکت پاالیش گاز بيدبلند  - ها(پوسته های آمين )مانند پروانه ها، شفت، مکانيکال سيال، بيرینگ ها و تامين قطعات پمپ 06
 شرکت پاالیش گاز بيدبلند  - هاپمپ  auxiliaryساخت  07

08 sGa  (COChromatograph  saGnalyzers and A2, H2Water Dew, Total Sulfurs, MercaptansS,    Point,
Hydrocarbon Dew point, Gas Chromatograph) 

 شرکت پاالیش گاز پارسيان  -

09 Vibration  monitoring systems and sensor for rotating equipment -  شرکت پاالیش گاز پارسيان 
10 Tank management, inventory and gauging systems (radars, servo motor) -  شرکت پاالیش گاز پارسيان 
11 High integrity pressure protection system (HIPPS) -  پارسيان شرکت پاالیش گاز 
12 Ex-proof and non ex-proof lighting -  شرکت پاالیش گاز پارسيان 
13 Orbit valves (KV) -  شرکت پاالیش گاز پارسيان 
14 Nickel-cadmium batteries -  شرکت پاالیش گاز پارسيان 
 شرکت پاالیش گاز پارسيان  - (H, WSسيليکاژل )گرید مصرفي:  15
 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم - هاو یا سنسور آن S2Hآشکارسازها و ترانسميترهای مقدار گازهای قابل اشتعال شامل اتان، متان، پروپان و  16
 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم - ترانسميترهای فشار، اختالف فشار، سطح مایعات، دما 17
 گاز سرخون و قشمشرکت پاالیش  - اکچوئتر توربين ژنراتور سوالر  18
 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم - 2COالینينگ مقاوم به خوردگي اسيدی در محيط آمين  19
 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم - برای پایش خوردگي LPRو  ERپراب  20

13
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متقاضي نياز عنوان نياز شناسه 
قشمشرکت پاالیش گاز سرخون و  -های خوردگي سبز )عمدتاً پایه گياهي و دوستدار محيط زیست( بازدارنده21
22Remote motion scanner  سنجي و برای ضخامتcorrosion  mapping- شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم -فيلم رادیوگرافي صنعتي 23
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم -توسعه و تدوین چهارچوب آزمایشگاهي 24
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم - جهت توليد آب شرب یا کشاورزی از آب همراه گاز ارایه روشي مناسب و مقرون به صرفه  25

26
دستگاه ضدرسوب مغناطيسي جهت گرفتن رسوبات، امالح و ترکيبات موجود در آب همراه با گاز در ميعانات  

 گازی 
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم -

27 GAS CHROMATOGRAPH, YOKOGAWA   ,GC 1000  MARK II -  نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي
نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  -SLC500 -505های مختلف مدل28
2944 T SSS Clutch    for Gas Turbine Turning  Gear Drive-  نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي
نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  - ROCKWELLساخت  FULLY WELDEDاینچ  16تعمير و بازسازی شيرهای توپي سایز  30

31 Intrinsically Safe Flash Light_4AA series DS or Stirnleuchtemit power LED (Headlamp with 
Power LED) 

نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  -

نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  -GTGکيلوولت    6کارت کنترلي کليد 32
نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  -کارت کنترلي مولدهای نيروگاه 33
نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  - اکتيو و تگوپرن( فوم، کربنتوليد مواد شيميایي استراتژیک اعم از )آمين، سيليکاژل، آنتي 34
نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  -کنتور گوگرد مذاب35
نژاد شرکت پاالیش گاز شهيد هاشمي  -استفاده بهينه از بخار فشار پایين مازاد موجود در شبکه بخار پاالیشگاه 36
شرکت گاز استان اصفهان  -پيمانکاران  HSEسامانه جامع مدیریت 37
شرکت گاز استان اصفهان  -های تقليل فشارفيلتراسيون گاز در ایستگاهبسته مدیریت یکپارچه 38
شرکت گاز استان اصفهان  -هاسنجي استفاده از مواد تغيير فازدهنده به منظور ذخيره انرژی در ساختمانامکان39

نيازشناسه نيازعنوان متقاضي
سيستم40 اصفهانشرکت گاز استان -های برودتي حرارتي با محور صرفه اقتصادیبررسي جایگزیني برای
شرکت گاز استان اصفهان-PCM Plusبررسي و ساخت نمونه داخلي دستگاه41
شرکت گاز استان اصفهان-پوند250ای غير از جنس فلزی با فشار کاریهای پلي آميد و با هر لولهاستفاده از لوله42

و Corusهایکنندهاستفاده در تصحيحبار جهت 80و 40، 10های ساخت سنسور فشار تصحيح کننده در رنج43
EK

شرکت گاز استان آذربایجان غربي-

شرکت گاز استان آذربایجان غربي-، کنترل شارژ، بریر، پانل خورشيدیRTUساخت تجهيزات مانيتورینگ شامل 44
شرکت گاز استان تهران-های تقليل فشار گازیابي ليزری ثابت ایستگاهنشت45
ایستگاهطراحي و 46 شرکت گاز استان تهران-ساخت اکچویتر جهت قطع گاز ورودی
در خطوط گاز به منظور بودارکردن گاز طبيعي47 شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری-دانش فني آکریالت جهت استفاده

48
خوردگي برای پيشافزار جامع شبيهنرم بيني نقص و یا پيشهای حفاظت کاتدی و بيني عملکرد سيستمسازی

تخریب پوشش
شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری-

شرکت گاز استان خوزستان-ها و تجهيزاتگيری حجم گاز نشتي از علمکدستگاه اندازه49
مدفون تشخيص و هشداردهنده افزایش فشار خروجي ایستگاه و شير مدفون قطع50 خوزستانشرکت گاز استان -کننده سریع گازسيستم
زیرزميني قبل از حفاریتشخيص موقعيت نشت51 شرکت گاز استان خوزستان-های
خود ترميمپوشش52 شرکت گاز استان خوزستان-شونده و هوشمندانههای
53Ultrasonic flawdetection hardware system-شرکت گاز استان کرمان
Coldدستگاه برش سرد لوله )54 Cutterشرکت گاز استان گلستان-های گازداربرش لوله( برای
از انشعاب علمک خطوط توزیع گاز شهری55 مانيتورینگ فشار، جهت قرائت و ثبت فشار شرکت گاز استان گلستان-دستگاه

56
از زنگ زدگي ناشي از تعریق و کاهش مصرف سوخت هيتر در انتخاب و توليد پوشش بهينه جهت جلوگيری

تقليل فشارهای ایستگاه
شرکت گاز استان مازندران-

شرکت گاز استان مازندران-های گازسوز خانگياستفاده از سطوح گسترش یافته به منظور افزایش بازدهي بخاری57
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 اصفهان شرکت گاز استان  - های برودتي حرارتي با محور صرفه اقتصادی بررسي جایگزیني برای سيستم 40
 شرکت گاز استان اصفهان  - PCM Plusبررسي و ساخت نمونه داخلي دستگاه  41
 شرکت گاز استان اصفهان  - پوند  250ای غير از جنس فلزی با فشار کاری های پلي آميد و با هر لولهاستفاده از لوله 42

و  Corusهای کننده استفاده در تصحيحبار جهت  80و  40، 10های ساخت سنسور فشار تصحيح کننده در رنج 43
EK 

 شرکت گاز استان آذربایجان غربي -

 شرکت گاز استان آذربایجان غربي - ، کنترل شارژ، بریر، پانل خورشيدی RTUساخت تجهيزات مانيتورینگ شامل  44
 شرکت گاز استان تهران  - های تقليل فشار گاز یابي ليزری ثابت ایستگاهنشت 45
 شرکت گاز استان تهران  - ساخت اکچویتر جهت قطع گاز ورودی ایستگاه طراحي و  46
 شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری  - دانش فني آکریالت جهت استفاده در خطوط گاز به منظور بودارکردن گاز طبيعي  47

48 
بيني نقص و یا پيشهای حفاظت کاتدی و بيني عملکرد سيستمسازی خوردگي برای پيشافزار جامع شبيهنرم

 تخریب پوشش
 شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری  -

 شرکت گاز استان خوزستان - ها و تجهيزات گيری حجم گاز نشتي از علمکدستگاه اندازه  49
 خوزستانشرکت گاز استان  - کننده سریع گازسيستم مدفون تشخيص و هشداردهنده افزایش فشار خروجي ایستگاه و شير مدفون قطع 50
 شرکت گاز استان خوزستان - های زیرزميني قبل از حفاریتشخيص موقعيت نشت 51
 شرکت گاز استان خوزستان - شونده و هوشمندانه های خود ترميمپوشش 52
53 Ultrasonic flaw detection hardware system - شرکت گاز استان کرمان 
 شرکت گاز استان گلستان - های گازدار برش لوله( برای Cold Cutterدستگاه برش سرد لوله ) 54
 شرکت گاز استان گلستان - دستگاه مانيتورینگ فشار، جهت قرائت و ثبت فشار از انشعاب علمک خطوط توزیع گاز شهری  55

56 
زدگي ناشي از تعریق و کاهش مصرف سوخت هيتر در  انتخاب و توليد پوشش بهينه جهت جلوگيری از زنگ

 تقليل فشارهای ایستگاه
 شرکت گاز استان مازندران -

 شرکت گاز استان مازندران - های گازسوز خانگياستفاده از سطوح گسترش یافته به منظور افزایش بازدهي بخاری  57

15



16

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت گاز استان مازندران - های توليد عسلویه گيری مرکاپتانساخت سنسورهای الکتروشيميایي جهت اندازه 58
 شرکت گاز استان یزد  - گيری در مدیریت دارایي های فيزیکياطالعات ساخت در صنعت گاز و بهرهسازی مدل 59
 شرکت گاز استان یزد  - کاربرد واقعيت افزوده در صنعت گاز 60
 شرکت گاز استان یزد  - یابي با استفاده از پهباد نشت 61

62 sGa  (COChromatograph  saGnalyzers and A2, H2Water Dew, Total Sulfurs, MercaptansS,    Point,
Hydrocarbon Dew point, Gas Chromatograph) 

 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس -

63 Vibration  monitoring systems and sensor for rotating equipment - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
64 Tank management, inventory and gauging systems (radars, servo motor) - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
65 High integrity pressure protection system (HIPPS) - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
66 Ex-proof and non ex-proof lighting - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
67 Orbit valves (KV) -  جنوبي مجتمع گاز پارسشرکت 
68 Nickel-cadmium batteries - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - (H, WSسيليکاژل )گرید مصرفي:  69
70 Field Bus control system(fcs) supervisory (SCADA) and monitoring systems - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
71 Gas insulated switch gear (GIS) - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
72 transmitters and industrial process instrumentation - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - کربن اکتيو  73
 جنوبي پارسشرکت مجتمع گاز  - (transformer insulated oilها )انواع روغن 74
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - (MDEA  ،a-MDEAآمين ) 75
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - های واحد بازیافت گوگرد کاتاليست  76
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - الکتروموتور پمپ آبگير  77

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
78 Reciprocating compressor - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
79 Main pump for pump stations-API610BB2 or BB3 - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
80 SRU Pastilation package - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - پایلوت تست اسکونجر 81
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - بندی گوگردپکيج دانه 82
 ایران  شرکت ملي گاز - بندی گوگردواحدهای دانه( برای Steel Beltساخت استيل بلت ) 83
 ایران  شرکت ملي گاز -  (Online Gas Analyzerساخت آناالیزر گاز آنالین ) 84
 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران - هاها در قراردادهای تامين کاالی طرحافزار برآورد مقادیر و هزینهنرم 85
 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران - های طرح دیسپچينگهای مورد استفاده در طراحي و اجرای پروژهتکنولوژی یابي و اکتساب بهينه 86

87 
فناوری نانو جهت ارتقاء خواص فيزیکي )افزایش طول عمر، ارتقای عملکرد و ...( مورد استفاده در احداث  

 تأسيسات صنعت گاز
 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران -

 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران - پایشگر جهت بازرسي خطوط لوله گاز ربات  88
 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران - بکارگيری فناوری پالسما در تبدیالت گازی 89
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
78 Reciprocating compressor - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
79 Main pump for pump stations-API610BB2 or BB3 - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
80 SRU Pastilation package - جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس 
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - پایلوت تست اسکونجر 81
 جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس - بندی گوگردپکيج دانه 82
 ایران  شرکت ملي گاز - بندی گوگردواحدهای دانه( برای Steel Beltساخت استيل بلت ) 83
 ایران  شرکت ملي گاز -  (Online Gas Analyzerساخت آناالیزر گاز آنالین ) 84
 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران - هاها در قراردادهای تامين کاالی طرحافزار برآورد مقادیر و هزینهنرم 85
 شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران - های طرح دیسپچينگهای مورد استفاده در طراحي و اجرای پروژهتکنولوژی یابي و اکتساب بهينه 86

87 
فناوری نانو جهت ارتقاء خواص فيزیکي )افزایش طول عمر، ارتقای عملکرد و ...( مورد استفاده در احداث  
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متقاضي نياز عنوان نياز شناسه 
21Piston Rod-  شرکت پتروشيمي بندر امام
شرکت پتروشيمي بندر امام  -( مسيرهای خورندهgauge diaphragmگيج فشار )22
2357 G اتمي هایDetector-  شرکت پتروشيمي بندر امام
شرکت پتروشيمي بندر امام  -های راکتوریترموول24
25Press Relief Valve-  شرکت پتروشيمي بندر امام
26Rod Bushing-  شرکت پتروشيمي بندر امام
27Hydraulic Cylinder-  شرکت پتروشيمي بندر امام
28Spray Head With Spindle-  شرکت پتروشيمي بندر امام
شرکت پتروشيمي بندر امام  -Control Shaft (PFEIFFER ) سازنده اصلي29
شرکت پتروشيمي بندر امام  -Center BOD X (ROTOK ) ابزار دقيق و کنترلقطعات 30
31Teflon مربوط به  (Valve Sealing)-  شرکت پتروشيمي بندر امام
32(Valve Sealing)  مربوط به Disc & Spindle-  شرکت پتروشيمي بندر امام
33Bush-  شرکت پتروشيمي بندر امام
34Cast IRON FC 20-  پتروشيمي بندر امام شرکت
35Yoke Bushing-  شرکت پتروشيمي بندر امام
36VRing Packing-  شرکت پتروشيمي بندر امام
37Thrust Ring-  شرکت پتروشيمي بندر امام
شرکت پتروشيمي بندر امام  -VBeltقطعات سانتریفوژ 38
شرکت پتروشيمي بندر امام  -پروانه الکتروموتورهای زیمنس 39
شرکت پتروشيمي بندر امام  -انواع مختلف قطعات پمپ40

نيازشناسه نيازعنوان متقاضي
شرکت پتروشيمي بندر امام-کپ و پولي الکتروموتورها41
42Impulse Amplifier شرکت پتروشيمي بندر امام-کارت الکترونيکي
43PSA مربوط به ولوهایDiaphragm-شرکت پتروشيمي بندر امام
پتروشيمي بندر امامشرکت -ها انواع مکانيکال سيل44
45CPU CARDشرکت پتروشيمي بندر امام-کارت الکترونيکي
شرکت پتروشيمي بندر امام-Switchiکارت الکترونيکي46
شرکت پتروشيمي بندر امام-( )کمک کاتاليست(C2H53Alتری اتيل آلومينيوم )47
شرکت پتروشيمي بندر امام-روغن پالنجر/ روغن سيلندرمکانيک )سيل تجهيزات دوار(48
شرکت پتروشيمي بندر امام-را داردPVCکه نقش آغازگر پليمریزاسيون MYPCو LPپراکسایدهای49
شرکت پتروشيمي بندر امام-بازدارنده(BHTو)TBCآنتي اکسيدان  50
شرکت پتروشيمي بندر امام-)سختي گيری در الکتروليت ها و بویلرها(EDTAسختي گير  51
شرکت پتروشيمي بندر امام-PMHآغازگر پارامنتان هيدروپراکساید52
شرکت پتروشيمي بندر امام-ROSINروزین 53
شرکت پتروشيمي بندر امام-)پایدارکننـده در مخـازن انتهـای خـط توليـد(PPDپایدارکننـده پارافنيلـن دی آميـن54
شرکت پتروشيمي بندر امام-اکسيژن گيرنده سدیم نيتریت )اکسيژن گيرنده مخازن نگهداری مواد خام (55
شرکت پتروشيمي بندر امام-اکسيژن گيرنده در مخازن نگهداری و توليد بخار(DEHAاکسيژن گيرنده ) 56
شرکت پتروشيمي بندر امام-(BD)حالل واحدNMPنرمال متيل پيروليدین 57
شرکت پتروشيمي بندر امام-SBRپتاس امولسيفایر و محلول الکتروليت واحد 58
شرکت پتروشيمي بندر امام-ویسکوزیته(کننده )کنترلTDDMترشيودودسيل مرکاپتان 59
شرکت پتروشيمي بندر امام-کاتاليسـت هيـدرودی سولفوریزاسـيون )حـذف ترکيبـات سـولفوردار واحدهای آروماتيـک و غيـره(60
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - های هيدروژناسيون الفيني، دی الفيني، استيلني کاتایست 61
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - دهيدروژناسيون ایزوبوتانکاتاليست  62
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - MTBکاتاليست ستنتز  63
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - کاتاليست متاناسيون 64
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - روغن راکتورهای اکسي کلریناسيون 65
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - VCآنتي فوالنت مصرفي برج های واحد  66
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - MTBEهای الفين و ضد کک کوره  DMDSدی متيل دی سولفاید  67
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - سولفوالن حالل بنزن در واحد آروماتيک 68
 پتروشيمي بندر امام شرکت  - MTBEپرکلرواتيلن احياکننده کاتاليست واحد 69
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - )حذف ترکيبات الفيني در بنزن واحدهای آروماتيک(  Clayخاک کلي  70
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - در توليد بخار را دارند  DMها که نقش توليد آب  رزین 71
 شرکت پتروشيمي بندر امام  - MTBEآلومينای فعال جاذب آب و کلر در واحد  72
 شرکت پتروشيمي بوعلي سينا  - LPGکربنـه از متـان و  9الـي   6هـای دانش فني فرآینـد توليـد آروماتيک 73
 شرکت پتروشيمي بوعلي سينا  - دانش فني  فرآیند کاهش سولفور محصول برش سنگين  74
 شرکت پتروشيمي پارس - SMکاتاليست  75
76 Screw  وBarrel  شرکت پتروشيمي تبریز - های مختلفاکسترودر در ظرفيت 
 شرکت پتروشيمي تبریز - بازچرخاني و استفاده مجدد از فاضـالب شـهری/ صنعتـي بـا اسـتفاده از فنـاوری نویـن غشـایي  77
 شرکت پتروشيمي تبریز - پلي بوتادین رابر 78
 شرکت پتروشيمي تبریز - های پایه معدني(مينرال اویل )روغن 79
22 شرکت پتروشيمي تبریز - ها و...( ها، آنتي پليمرها و سایر افزودنيهای پليمری )آنتي اکسيدانت افزودني 80
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85 Coalesce شرکت پتروشيمي خارک - های روغن و گاز مربوط به کمپرسورهای مخازن 
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 شرکت پتروشيمي خارک - IVKAZUOPکاتاليست واحد مراکس  87
 شرکت پتروشيمي خارک - واحد هوا و ازت  x 89کاتاليست  88
 شرکت پتروشيمي خارک - 5A ،4Aمولکوالرسيو  89
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96 
هــای جداســازی و بازیافــت کاتاليســت واحدهــای هــای جدیــد در بخشدانش فني تکنولوژی 

 شــيميایي
 پتروشيمي شهيد تندگویانشرکت  -

 شرکت پتروشيمي شهيد تندگویان - توسعه سبد محصوالت توليد پلياتيلن ترفتاالت زیست تخریب پذیر 97
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23 پتروشيمي کارون  شرکت - (Adipic Acidآدیپيک اسيد ) 99
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
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 شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمي - EPDMدانش فني توليد   121
 شرکت دماوند انرژی عسلویه  - Seawater Reverse Osmosis Membraneغشاء اسمز معکوس آب دریا  122

123 
کاهش آلودگي گازهای ناشي از فلر و استفاده مجدد از این گازها در چرخه توليد بازیافـت پسـماندهای 

 ها صنعتـي، حفـظ محيـط زیسـت و کاهـش جرائـم زیسـت محيطـي شــرکت
 شرکت صنایع پتروشيمي خليج فارس  -

 شرکت فجر انرژی خليج فارس - Brackish Water Reverse Osmosis Membraneشورلبغشاء اسمز معکوس آب  124
 شرکت فجر انرژی خليج فارس - واحـد تصفيـه پسـاب  HTDSبهبود عملکرد سيسـتم تصفيـه پسـاب بخـش   125
 انرژی خليج فارسشرکت فجر  - های نيــروگاهخروجــي از اســتک 2COســنجي بازیافــت  مطالعــات امکان  126
 شرکت فجر انرژی خليج فارس - مدیریت پسماند گل و الی واحد تصفيه آب 127
 شرکت فجر انرژی خليج فارس - GEهـای توربين CAP &  Linerآناليـز خرابـي و ارتقـاء عمـر و کارکـرد  128
 شرکت فجر انرژی خليج فارس - نشــاني لولـه آب آتشبررسـي، اجـرا و پایـش پایلوتيـک سيسـتم حفاظـت کاتـدی داخلـي خطـوط  129
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني متيونين 130
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني آکریليک اسيد 131
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني آکریلونيتریل  132
 صنایع پتروشيمي ایرانشرکت ملي  - دانش فني پروپيلن اکساید 133
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني فناوری کاتاليست سنتز آمونياک  134
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - ( EDCدانش فني فناوری کاتاليست اکسي کلریناسيون اتيلن ) 135
 پتروشيمي ایرانشرکت ملي صنایع  - دانش فني فناوری کاتاليست دهيدروژناسيون  136
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني فناوری کاتاليست ریفورمينگ خشک 137
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - LTSCدانش فني فناوری کاتاليست  138
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - MEKدانش فني فناوری کاتاليست  139
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - برای راکتورهای اکسوفناوری توليد کاتاليست روپک  140
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - SAC500دانش فني فناوری کاتاليست  141
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني فناوری پراکسيدهای جامد و مایع  142
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - Erucamideدانش فني فناوری  143
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني فناوری پيپرازین 144
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - دانش فني فناوری شفاف کننده پليپروپيلن  145
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - 1076و  1010های  اکسيداندانش فني فناوری آنتي 146
 پتروشيمي ایرانشرکت ملي صنایع  - تزریق کاتاليست 147
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - پمپ محوری راکتورهای لوپ 148
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - راکتورهای لوپ پليمریزاسيون  149
 شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایران - کن بستر سيال خشک 150
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - بومي سازي، ساخت و اجراي بازرسي داخلي خطوط لوله انتقال نفت با استفاده از پيگ هوشمند  01

02 
فرآورده به منظور  طراحي و پياده سازي بستر نرم افزاري و سخت افزاري جهت پايش خطوط لوله نفت و 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شناسايي نشتي و تعارض به خطوط لوله

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - عيب يابي غير مخرب و پايش وضعيت تجهيزات دوار  03
 ايران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت  - ايمن سازي سيستم هاي كنترل در مقابله حمالت سايبري  04
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - PMISپياده سازي و استقرار سيستم اطالعات مديريت پروژه  05
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - DRAبومي سازي توليد مواد اوليه پليمر روان كننده   06
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - آب هاي زيرزميني استفاده از فناوري هاي نوين جهت پاكسازي و رفع آلودگي هاي نفتي از  07
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي نفتي به صورت درجا )در محل آلودگي(هاي آلوده به هيدروكربنپاكسازي عمقي خاك 08
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - كشي مخازن نفت خام و تصفيه پساب حاصل جهت استفاده غير شربساخت دستگاه هوشمند آب 09
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - ها و ...( سازي دستگاه گازسنج )گازهاي سمي، گازهاي ناشي از هيدروكربنبومي 10

11 
سنجي طراحي و ساخت سيستم انتقال ديتا با استفاده از بستر شبكه لوله فلزي موجود در شركت خطوط  امكان

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - مخابرات نفت ايران لوله و 

12 
ها و كمپرسورها ها، توربينهاي كاهش آلودگي صوتي ناشي از تجهيزات دوار همچون الكتروپمپ بررسي روش

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - در مراكز انتقال نفت 

13 
آلودگي ناشي از فضوالت آنها روي الكتروموتورها و توربينها  اجراي سيستمي كه مانع حضور پرندگان و ايجاد 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شود

14 
بندي  سنجي طراحي سيستم پيگ النچر به صورت هوشمند و بدون دخالت نفر با قابليت تنظيم زمانامكان

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - ارسال پيگ 

15 
هايي كه نياز به نصب شير  در مكان (In-Line Hydro Turbine)اي لولههاي درونتوربين سنجي نصب امكان

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - باشد )جهت تامين برق تاسيسات محلي(فشارشكن مي 
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

16 
هاي  توربينهاي گازي از جمله تجهيزات دوار مانند روتور و متعلقات آن براي قطعات و لوازم يدكي توربين

 –توربين سولزر  PTمنطقه اصفهان و نئوپنيون مناطق لرستان و مركزي و غيره )ساخت   S7گازي سولزر 
 (SWILLERساخت   -HOT GAS CASINGساخت 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  -

17 
بمنظور تخليه ايمن  bar 20و فشار حداكثري  SCFM  900ساز قابل حمل با توان توليد دبي دستگاه ازت

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - خطوط بوسيله پيگراني 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - ، قلم نوري و پاور سورس و پاور ميتر( OTDRدستگاه تست كابل فيبر نوري ) 18
 مخابرات نفت ايران شركت خطوط لوله و  - دستگاه تست كابل مسي  19
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - جك هيدروليك مخصوص باال بردن فرفره كابل  20

21 
هاي دستي: آنتن بيسيم خودرويي و ثابت  در باند فركانسي تجهيزات مرتبط با تعميرات و نگهداري بيسيم

VHF هاي موتوروال و كنوود و همچنين بيسيم  بيسيم، باتري بيسيم دستي داراي ايمني ذاتي و معمولي براي
 VHFدستي و خودرويي آنالوگ و ديجيتال در باند  

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  -

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - تلفن روميزي با كيفيت و قطعات مصرفي تلفن شامل: ميكروفن، دهني، كپسول گوشي  22
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - وي پي، كي تلفن، دكت، روتر، سوئيچ، مودم، گيتتلفن آي تجهيزاتي از قبيل  23
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - Storageهاي مركز داده اعم از سرور، سوئيچ و مفصل 24
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - نشاني )هوز(هاي آتششلينگ 25
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي پودري بالن بغل استانداردكننده خاموش 26
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - آوري اليه نفتي از سطوح آبهاي اسكيمرديسكي جهت جمعساخت پمپ 27
 لوله و مخابرات نفت ايران شركت خطوط  - توليد مواد پايه زيستي و دوستدار محيط زيست جهت پاكسازي زيستي آب و خاك  28

29 
ساخت  تجهيز و يا مواد شيميايي موثر دوركننده جانوران موذي همانند مار، عقرب و ... )با توجه به وجود 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - محصوالت نامرغوب در بازار داخلي(

 مخابرات نفت ايران شركت خطوط لوله و  - هاي محصوركننده بادي توليد و ساخت بوم 30
29
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي نفتي( ساخت سامانه اليروبي و بازيافت پسماند نفتي )لجن 31
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي كنترل و ابزار دقيقتجهيزات سيستم  32
 ايران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت  - تجهيزات تست و كاليبراسيون 33
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - فلوميتر آلتراسونيك 34
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - كليدهاي برق و لوازم تابلوهاي برق 35
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي گازي آوري و چگالش بخار روغن توربينجهت جمع Oil Demistسيستم  36
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - AC/DCالكتروموتورهاي   37
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي مختلفگيربكس 38
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي فشار و دماانواع سوئيچ  39
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - SI-2و سري  IQبردهاي الكترونيكي اكچويتورهاي الكتروهيدروليك روتور ك سري  40

41 Temperature Transmitter 
601865902.3  M.E.S.C  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

42 
Temperature Transmitter 

604069953.3 M.E.S.C  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

43 
Level Switch 

608147001.3 M.E.S.C  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

44 
Flow Switch 

6081476163 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

45 
COMPR, Rotor Techometer 

20646647603 M.E.S.C  لوله و مخابرات نفت ايران شركت خطوط  - شماره 

46 
Switch Gas Fuel (S386-1) LOP 

2070202383 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

47 
Air Assist solenoid 
2070204613 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

48 
Valve, Pilot Operated 

2070231103 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

49 
Hydraulic Actuator Assy. COMP.RE501/3G 

2064657863 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

50 
Motor Gov. Speeder C/W Gearbox 

2064720793 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

51 
Press. Switch 

2070750923 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

52 
Switch Press (S380-2) 

2070210273 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

53 
Elect. Motor 

2070236029 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

54 
Motor DC General Spec 

2070755119 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

55 
A.C. Starter Gear Arrange with Motor 

2064892023 M.E.S.C شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

56 
Fuel Valve & Shut off Valve. COOMP. Ass 

2064972733 M.E.S.C لوله و مخابرات نفت ايران شركت خطوط  - شماره 

57 
BLOCK&BLEED VALVE 

 M.E.S.C  2064974339شماره 

 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  -
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

58 
Flow Swich 

6081069023 M.E.S.C  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

59 
Differential Pressure Transmitter 

6030705433 M.E.S.C  خطوط لوله و مخابرات نفت ايران شركت  - شماره 

60 
Pressure Transmitter 

6032708273 M.E.S.C  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شماره 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - سيستم ميترينگ 61
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - ياب آنالين خطوط لولهسيستم نشت 62
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي مداربستهسيستم تجهيزات  63

64 
هاي مختلف ساخت اين ترانسميترها نظير  اغلب ترانسميترهاي ابزار دقيق و در موارد ساخت داخل المان

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - سنسورها وارداتي است 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - منطبق با استانداردهاي وزارت نفت  F&Gو  ESDهاي كنترل فرآيند تجهيزات سيستم  65
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - منطبق با استانداردهاي وزارت نفت  F&Gهاي اغلب سنسورهاي مورد استفاده در سيستم 66

67 
اكچوايتورهاي نيوماتيك و برقي و پوزيشنرها و ليميت  تجهيزات مربوط به شيرهاي كنترل شامل اغلب 

 سوييچها و پراكسيميترها و در مواردي ساخت داخل عناصر اصلي 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  -

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - انواع آنااليزرهاي فرآيندي 68
 مخابرات نفت ايران شركت خطوط لوله و  - بعضي از انواع شيرهاي ايمني 69
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - تجهيزات مبتني بر پروتوكل فيلدباس 70
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي كنترل هاي كامپيوتري و جهت سيستمانواع سوييچهاي شبكه 71
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - LANتجهيزات  72
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - مخابراتيتجهيزات  73
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - (field instrument)و برخي از اقالم ابزار دقيق سايت  DCSسيستم  74
75 Solenoid Valves -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
76 Pressure- Vacuum Relief Valve (PVRV) -  لوله و مخابرات نفت ايران شركت خطوط 
77 Control Valve -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - ها هاي فشار باال و درايورهاي برقي يا توربيني آنكمپرسور و پمپ 78
 خطوط لوله و مخابرات نفت ايران شركت  - هاراكتورهاي فشار باال و يا مصالح )ورق( مورد نياز جهت ساخت آن 79
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي فشار باال و يا فوالدهاي آلياژي ويژهها و فينينگشيرآالت، لوله 80
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - جرثقيل سقفي ضد انفجار  81
 خطوط لوله و مخابرات نفت ايران شركت  - Flame Arrestor, PVRVها شامل  تجهيزات جانبي تانك 82
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - ديزل پمپ ضدانفجار 83
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي حرارتي و كولرهاي هوايي و ...( مواد اوليه اكثر تجهيزات )شامل مخازن، ظروف تحت فشار، مبدل  84
85 Tank Sealing -  مخابرات نفت ايران شركت خطوط لوله و 
86 Arc Valves -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
87 Sun dyne pump and compressor -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
88 RO membranes (for water treatment), filter element (S.S. wedge Edge type (25 micron): e.g.In 

RCD/RHU Unit) -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
89 Centrifugal Pumps, BB5 -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
90 Sour Services (NACE) steel Plate for pipe manufacturing with the thickness bellow 10.3 mm -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
91 HPRT (Hydraulic Power Recovery Turbine) -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
92 Breathing apparatus and their accessories -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
93 Gaseous extinguishing systems components: (Pneumatic and electric actuators of cylinders, 

dirctional valves, connecting hoses, extinguishing agents (halocarbons and Novec)) -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
94 Foam skid -  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي آرتينگ از حفاظت كاتدي انواع پالريزاسيون سل جهت ايزوالسيون سيستم 95
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - انواع مونو بالك با ريتينگ باال  96
 ايران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت  - انواع كابلهاي با روكش فلورينيتد و كاينار 97
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - آندهاي منيزيم ريبون 98
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - LVو  MVدر سطوح ولتاژي  (Explosion Proof)موتورهاي ضدانفجار  99
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - (PMS, ENCMS)تجهيزات كنترل و مانيتورينگ شبكه قدرت الكتريكي  100
 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - (CT)كليد و رله تابلوهاي برق و اكثر ترانسفورماتورهاي جريان  101

102 
هاي با پايه آلومينا  و كاتاليست RFCCهاي كاتاليستها مانند كاتاليست واحد هيدرو كراكر، برخي از كاتاليست

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - شوند ساخته مي Oil Dropكه به روش 

 شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  - هاي ريز(هاي با پايهالخصوص كاتاليستباشد )عليهاي توليد داخل، وارداتي ميبرخي از كاتاليست 103

104 
( براي بازرسي و  Emission Acousticسازي دانش و حمايت از باز طراحي فناوري نوين نشر امواج صوتي )بومي

 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - پايش خوردگي مخازن و راكتورها 

 هاي نفتي ايرانفرآوردهشركت ملي پااليش و پخش  - )متيل دي اتانول آمين(  MDEAسازي فرآيند توليد بومي 105
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - هاي حرارتي پااليشگاهيهاي حلزوني، در مبدلدستيابي به دانش فني ساخت بافل 106
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - طراحي و ساخت موتورهاي كم مصرف براي خودروهاي سبك  107
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - ( براي وسائط نقليه سنگين CNG -سوز، ديزلطراحي و ساخت موتورهاي هيبريدي )دو گانه 108
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - هاي سبك سازي فرآيند تبديل ته مانده برج تقطير خالء به برشبومي 109
110 Anti icing هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - سوخت جت 
111 DGA - هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
112 DMDS - هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
113 ASA3  هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - آنتي استاتيك سوخت جت 
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - كاتاليست آيزوماكس 114
115 RCD هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - كاتاليست 
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - كليدهاي برق و لوازم تابلو برق  116
 هاي نفتي ايرانپااليش و پخش فرآوردهشركت ملي  - تجهيزات پايش خوردگي خطوط لوله  117
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - فلوميتر آلتراسونيك 118
119 Frequency charges or generators - هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
120 High power direct current power supplies -  هاي نفتي ايرانپخش فرآوردهشركت ملي پااليش و 
121 High voltage direct current power supplies - هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
 هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده - توربين گازي  122
 ايرانهاي نفتي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده - كمپرسورهاي سانتريفيوژ 123
124 Pressure transmitter - هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
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 هاي نفتيحوزه پااليش و پخش فرآورده (1
 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - شيرآالت صنعتي  01
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - شيرهای کنترل  02
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - سيستم ميترینگ 03
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - کمکي الکتروپمپ 04
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - LV/MVتابلوهای برق و ابزار دقيق  05
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - تجهيزات النچر و رسيور  06
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - کابل فيبر نوری  07
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - LV/MVکابل برق و ابزار دقيق  08
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - لوله و اتصاالت  09
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - های فرآیندی بوستر پمپ و پمپ 10
 ایرانشرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت  - سيستم پکيج تزریق مواد ضدخوردگي 11
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - صافي  12
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - ترانسفورماتورهای برق 13
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - بانک خازني  14
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - F&Gسيستم  15
 ساختمان نفت ایرانشرکت ملي مهندسي و  - سيستم کنترل  16
 شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران - تجهيزات حفاظت کاتدیک 17
37 شرکت ملي خطوط لوله - ها و....(دستگاه گازسنج )گازهای سمي، گازهای ناشي از هيدروکربن 18
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 خطوط لولهشرکت ملي  - کشي مخازن نفت خام و تصفيه پساب حاصل جهت استفاده غير شربدستگاه هوشمند آب 19
 شرکت ملي خطوط لوله - های گازی )قطعات داخلي و خارجي(های مختلف مقاوم به خوردگي بر روی بخش داغ توربين پوشش  20

21 
ها  ها روی الکتروموتورها و توربيناجرای سيستمي که مانع حضور پرندگان و ایجاد آلودگي ناشي از فضوالت آن

 شود.
 شرکت ملي خطوط لوله -

22 
سنجي طراحي و ساخت سيستم انتقال دیتا با استفاده از بستر شبکه لوله فلزی موجود در شرکت خطوط  امکان

 لوله و مخابرات نفت ایران 
 شرکت ملي خطوط لوله -

 شرکت ملي خطوط لوله - طراحي و ساخت فلوميتر بسيار دقيق جهت مراکز انتقال نفت  23
 شرکت ملي خطوط لوله - برداری در مراکز انتقال نفت خام در حال بهره زدایي مخازن نفت های واکسبررسي روش 24
 شرکت ملي خطوط لوله - DRAتوليد مواد اوليه پليمر روان کننده  25
 شرکت ملي خطوط لوله - کاهش آلودگي صوتي ناشي از تجهيزات دوار همچون الکتروپمپ  26
 های نفتي فرآوردهشرکت ملي پخش  - یاب خمير آب   /یابکپسول آب 27
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - صندلي اداری ارگونوميک  28
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - های نفتي فيلترماسک ضد بخارات فرآورده 29
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - اقالم جاذب مواد نفتي  30
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - )اسکيمر( های آبي آوری فرآورده در اکوسيستمهای جمعسيستم  31
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - پرتابل Bتجهيزات اطفا حریق آتش کالس  32
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - Bآتش کالس  تناسب ساز تجهيزات 33
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - OH3مدل    Centrifuge-16kwپمپ  34
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - فلومترها انواع   35
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - گيری های الستيکي با فشار باال در مراحل سوختشيلنگ  36

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 های نفتي فرآوردهشرکت ملي پخش  - های نفتي گيری سياالت فرآوردههای اندازهانداز دیجيتالي مربوط به سيستمها شمارهانواع بردها و باکس 37
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - های هوایي فيلتر مصرفي مربوط به تست سوخت 38
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - بازوی بارگيری دریایي  39
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - حلقه 57های زیرزميني به تعداد خرید حفاری و تجهيز شبکه پایش آب 40
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - جایي مثبت اینچ جابه  4ميتر  41
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - اینچ 4مستر ميتر  42
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - Clay filter - Separator filterچهل و سه نوع فيلتر خارجي شامل  43
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - دستگاه تست رنگ 44
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - دستگاه کروماتوگرافي گازی  45
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - دستگاه واتر سپریشن 46
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - گيری  ویسکوزیتهدستگاه اندازه 47
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - کيت ميکروبي  48
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - OH3مدل  6KWپمپ سانتریفيوژ   49
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 های نفتي فرآوردهشرکت ملي پخش  - های نفتي گيری سياالت فرآوردههای اندازهانداز دیجيتالي مربوط به سيستمها شمارهانواع بردها و باکس 37
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - های هوایي فيلتر مصرفي مربوط به تست سوخت 38
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - بازوی بارگيری دریایي  39
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - حلقه 57های زیرزميني به تعداد خرید حفاری و تجهيز شبکه پایش آب 40
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - جایي مثبت اینچ جابه  4ميتر  41
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - اینچ 4مستر ميتر  42
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - Clay filter - Separator filterچهل و سه نوع فيلتر خارجي شامل  43
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - دستگاه تست رنگ 44
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - دستگاه کروماتوگرافي گازی  45
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - دستگاه واتر سپریشن 46
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - گيری  ویسکوزیتهدستگاه اندازه 47
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - کيت ميکروبي  48
 های نفتي شرکت ملي پخش فرآورده - OH3مدل  6KWپمپ سانتریفيوژ   49
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 پتروشيميحوزه  (2
 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

 پتروشيمي ایالم - H25پره مرحله دوم توربين   01
 پتروشيمي ایالم - H25پره مرحله سوم توربين   02
 پتروشيمي ایالم - H25برنرهای توربين   03
 پتروشيمي ایالم - H25فيلترهای  توربين  04
 پتروشيمي ایالم - قطعات اکسترودر  05
 پتروشيمي ایالم - قطعات کمپرسورهای بورسيگ  06
07 FD پتروشيمي ایالم - بویلر  فن 
 پتروشيمي ایالم - پمپ قيد واتر 08
 پتروشيمي ایالم - اضطرای_کمپرسور هوای ابزار دقيق 09
 پتروشيمي ایالم - فشرده_کمپرسور هوای ابزار دقيق 10
 پتروشيمي ایالم - کمپرسورانبساطي 11
 پتروشيمي ایالم - کمپرسور هيدروژن 12
 پتروشيمي بوعلي سينا  - HLD-001کاتاليست 13
 پتروشيمي مارون  - های واحد الفين توربين   Piecesمربوط به    ENDساخت   14
 پتروشيمي مارون  - 8001و  8201و   TR   -10-8301های  قطعات مهم توربين 15
 پتروشيمي اروند - مگنت های پمپ 16
 پتروشيمي اروند - قطعات یدکي کمپرسور کلر 17
 پتروشيمي اروند - های سانتریفيوژ سولزقطعات یدکي پمپ 18
40 پتروشيمي اروند - LIQUID RINGقطعات کمپرسورهای  19



41

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 پتروشيمي اروند - واحد آلياژنيکل 20
 پتروشيمي اروند - ولوهای الینگ دار پليمری 21
 پتروشيمي اروند - ترانسميترهای دما، فشار، سطح و فلو 22
 پتروشيمي اروند - ممبرین آند و کاتد 23
 پتروشيمي مرجان - RTDساخت سنسور دمایي 24
 پتروشيمي مرجان - ساخت سنسور دمایي ترموکوپل  25
 پتروشيمي مرجان - Thermowellساخت غالف سنسور  26
 مرجانپتروشيمي  - j-3002ساخت اجکتور  27
 پتروشيمي مرجان - ساخت کاتاليست تيوف ریفرمر  28
 پتروشيمي مرجان - ساخت گاورنر توربين بخار 29
30 CURRENT TRANSFORMER 250/1 |& TASH10C250 - پتروشيمي مرجان 
31 CONTACTOR(11KW)ABB& AF26300013 - پتروشيمي مرجان 
32 Neutral Grounding Resistor(200A.1      Ω.10sec) - پتروشيمي مرجان 
 پتروشيمي مرجان - PRGهای سيليکات کلسيم جهت خط  ساخت عایق 33
 پتروشيمي مرجان - (Dust  Filterساخت کاتریج فيلتر ) 34
 پتروشيمي مرجان - مربوط به پرایمری ریفرمرHTR1&HTR2ساخت برنر   35
 پتروشيمي مرجان - RDIساخت راپچر دیسک  36
 پتروشيمي مرجان - برداری از تجهيزات دوار نقشه 37
 پتروشيمي مهر  - مکانيکال سيل  38
41 پتروشيمي مهر  - کنترل ولو و قطعات یدکي 39
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 پتروشيمي مهر  - (sleeve/shaftقطعات روتاری )  40
 پتروشيمي مهر  - ( Graperگریپر ) 41
 پتروشيمي مهر  - مکانيکال سيل  42
 پتروشيمي مهر  - گيرباک و قطعات  43

 

  

 

 گاز طبيعيحوزه  (3
 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

 شرکت ملي گاز  - MOKVELDشيرهای کنترل سرج  01
 شرکت ملي گاز  - KVساخت شيرهای توپي  02
 شرکت ملي گاز  - های سروو موتوریساخت سطح سنج 03
 شرکت ملي گاز  - Off Gasسازی طراحي و ساخت کمپرسور  بومي 04
 شرکت ملي گاز  - هيترساخت شيرهای دی سوپر  05
 شرکت ملي گاز  - مجتمع گاز پارس جنوبي  Vorecon-RWE12F7دستگاه گيربکس دورمتغير  06
 شرکت ملي گاز  - های کرایژنيک واحد نگهداشت پروپان و بوتانپمپ 07
 شرکت ملي گاز  - های آمين بومي سازی و ساخت پمپ 08
 شرکت ملي گاز  - ساخت فلومترهای آنالین آلتراسونيک  09
 شرکت ملي گاز  - و ....( PSVساخت شيرآالت مهم )آیزوليتينگ ولو، پروسس ولو،  10
 شرکت ملي گاز  - Gas Chromatographبومي سازی و ساخت  11
 شرکت ملي گاز  - پاالیشگاه دهم پارس جنوبي  F&G ESDسيستم کنترل  12
 شرکت ملي گاز  - های سوپر کالوس کاتاليست  13
 شرکت ملي گاز  - بودار کننده گاز طبيعي توسعه ظرفيت ماده  14
 شرکت  ملي گاز  - آنتي فوم سيليکوني  15
 شرکت  ملي گاز  - استيل بولت ای آر یو 16
 شرکت  ملي گاز  - کنتورهای آلتراسونيک 17
 جنوبي مجتمع پاالیش گاز پارس  - پاالیشگاه چهارم  ACS1000مدل   ABBکيلوولت  3/3طراحي، ساخت و جایگزیني درایوهای  18
42 مجتمع پاالیش گاز پارس جنوبي  - SGT 400های سيستم کنترل توربين  19
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 گاز طبيعيحوزه  (3
 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

 شرکت ملي گاز  - MOKVELDشيرهای کنترل سرج  01
 شرکت ملي گاز  - KVساخت شيرهای توپي  02
 شرکت ملي گاز  - های سروو موتوریساخت سطح سنج 03
 شرکت ملي گاز  - Off Gasسازی طراحي و ساخت کمپرسور  بومي 04
 شرکت ملي گاز  - هيترساخت شيرهای دی سوپر  05
 شرکت ملي گاز  - مجتمع گاز پارس جنوبي  Vorecon-RWE12F7دستگاه گيربکس دورمتغير  06
 شرکت ملي گاز  - های کرایژنيک واحد نگهداشت پروپان و بوتانپمپ 07
 شرکت ملي گاز  - های آمين بومي سازی و ساخت پمپ 08
 شرکت ملي گاز  - ساخت فلومترهای آنالین آلتراسونيک  09
 شرکت ملي گاز  - و ....( PSVساخت شيرآالت مهم )آیزوليتينگ ولو، پروسس ولو،  10
 شرکت ملي گاز  - Gas Chromatographبومي سازی و ساخت  11
 شرکت ملي گاز  - پاالیشگاه دهم پارس جنوبي  F&G ESDسيستم کنترل  12
 شرکت ملي گاز  - های سوپر کالوس کاتاليست  13
 شرکت ملي گاز  - بودار کننده گاز طبيعي توسعه ظرفيت ماده  14
 شرکت  ملي گاز  - آنتي فوم سيليکوني  15
 شرکت  ملي گاز  - استيل بولت ای آر یو 16
 شرکت  ملي گاز  - کنتورهای آلتراسونيک 17
 جنوبي مجتمع پاالیش گاز پارس  - پاالیشگاه چهارم  ACS1000مدل   ABBکيلوولت  3/3طراحي، ساخت و جایگزیني درایوهای  18
43 مجتمع پاالیش گاز پارس جنوبي  - SGT 400های سيستم کنترل توربين  19
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 مجتمع پاالیش گاز پارس جنوبي  - الکترو موتورهای پمپ آبگير و کمپرسور هوای ابزار دقيق 20
 مجتمع پاالیش گاز پارس جنوبي  - انواع آناالیزرهای محيط زیستي  21
 پارس جنوبي مجتمع پاالیش گاز  - پایلوت تست اسکونجر 22
 مجتمع پاالیش گاز پارس جنوبي  - شبيه ساز فرآیند پاالیشگاه 23

 

  

 

 نفت حوزه  (4
 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 

01 INDICATOR  GAUGE 
COILED TUBING INJECTOR HEAD -  شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب 

02 HYDRAULIC DRILLING JAR DOUBLE ACTION -  جنوب شرکت ملي مناطق نفتخيز 
03 PORTABLE HIGH PRESSURE PUMP UNIT -  شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
 بهينه سازی مصرف سوخت  - بر پایه فناوری موتور گازسوز   GHPسامانه  04
 بهينه سازی مصرف سوخت  - کيلووات  60تا  30ميکرو توربين گازی محدوده تواني  05
 بهينه سازی مصرف سوخت  - های مسکوني های موتورخانههای دیگسرمشعل 06

07 
و امکان سنجي جهت ارتقاء و ساخت کوره دوم   Rock Eval-6رفع عيوب مکانيکي و الکترونيکي دستگاه 

 دستگاه برای تکميل آناليزهای نمونه های ژئوشيميایي
 شرکت نفت خزر -

 شرکت نفت خزر - های دریاهای آب عميقبرای حفاری    RMRسيستم گل برگشتي  08
09 Subsea Test Tree شرکت نفت خزر - برای تست در شرایط آب و هوایي طوفاني و مختص سکوی شناور چاه 
10 Observation ROV شرکت نفت خزر - ربات زیر دریای 
 شرکت نفت خزر - پهباد بازرسي سکو 11
 شرکت نفت و گاز پارس - Valve Lubricant 601توليد نيمه صنعتي  12

13 
( و ارزیابي عملکرد و مکانيزم حفاظت  TOLC, Top of Line Corrosionبررسي ریسک بروز خوردگي باال خط )

 در خطوط لوله دریایي پارس جنوبي  TOLCهای خوردگي فاز گازی جهت کنترل خوردگي بازدارنده
 سشرکت نفت و گاز پار -

14 
سازی پارامترهای عمليات حفاری ميدان پارس جنوبي و سایر ميادین تحت اختيار بر اساس تجربيات بهينه 

 موجود
 شرکت نفت و گاز پارس -

 شرکت نفت و گاز پارس - های دیاژنزی در سازندهای مخزني کنگان و داالن در گستره ميدان پارس جنوبي مطالعه و بررسي جامع پدیده  15
44 شرکت نفت و گاز پارس - ( در ایران Managed Pressure  Drillingهای حفاری فاشر مدیریت شده ) استفاده از روش 16
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نفت حوزه  (4
متقاضي نياز عنوان نياز شناسه 

01INDICATOR  GAUGE 
COILED TUBING INJECTOR HEAD- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

02HYDRAULIC DRILLING JAR DOUBLE ACTION-  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
03PORTABLE HIGH PRESSURE PUMP UNIT- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

بهينه سازی مصرف سوخت  -بر پایه فناوری موتور گازسوز   GHPسامانه 04
بهينه سازی مصرف سوخت  -کيلووات  60تا  30ميکرو توربين گازی محدوده تواني 05
بهينه سازی مصرف سوخت  -های مسکوني های موتورخانههای دیگسرمشعل06

07
و امکان سنجي جهت ارتقاء و ساخت کوره دوم   Rock Eval-6رفع عيوب مکانيکي و الکترونيکي دستگاه 

 دستگاه برای تکميل آناليزهای نمونه های ژئوشيميایي
شرکت نفت خزر -

شرکت نفت خزر -های دریاهای آب عميقبرای حفاری    RMRسيستم گل برگشتي 08
09Subsea Test Tree شرکت نفت خزر -برای تست در شرایط آب و هوایي طوفاني و مختص سکوی شناور چاه
10Observation ROV شرکت نفت خزر -ربات زیر دریای
شرکت نفت خزر -پهباد بازرسي سکو11
شرکت نفت و گاز پارس -Valve Lubricant601توليد نيمه صنعتي 12

13
( و ارزیابي عملکرد و مکانيزم حفاظت  TOLC, Top of Line Corrosionبررسي ریسک بروز خوردگي باال خط )

 در خطوط لوله دریایي پارس جنوبي  TOLCهای خوردگي فاز گازی جهت کنترل خوردگي بازدارنده
سشرکت نفت و گاز پار -

14
سازی پارامترهای عمليات حفاری ميدان پارس جنوبي و سایر ميادین تحت اختيار بر اساس تجربيات بهينه 

 موجود
شرکت نفت و گاز پارس -

شرکت نفت و گاز پارس - های دیاژنزی در سازندهای مخزني کنگان و داالن در گستره ميدان پارس جنوبي مطالعه و بررسي جامع پدیده  15
45شرکت نفت و گاز پارس -( در ایران Managed Pressure  Drillingهای حفاری فاشر مدیریت شده ) استفاده از روش16
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت نفت و گاز پارس - خوردگي اتمسفری اجزای سکوهای دریایي پارس جنوبي و راهکارهای اجرایي جلوگيری از آن  17
 شرکت نفت و گاز پارس - های نوینای به کمک روش طراحي و برنامه ریزی چاه های توسعه 18
 شرکت نفت و گاز پارس - ( در ميدان پارس جنوبي 4Dای چهار بعدی )امکان سنجي انجام عمليات و مطالعات لرزه 19
 شرکت نفت و گاز پارس - ( در مخازن کنگان و داالن ميدان پارس جنوبي Compartmentalizationمطالعه و بررسي جدایش مخزني ) 20

21 
( سنگ های Rock Typeهای سنگي )تعيين معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه 
 کربناته ميدان پارس جنوبي

 شرکت نفت و گاز پارس -

 شرکت نفت و گاز پارس - ( در مخازن گازی Water  Shut-offهای شيميایي کنترل توليد آب )مطالعه آزمایشگاهي روش 22

23 
ای در  های لرزه( روباره در تبدیل به عمقVelocity Distrotionشناسي کاهش اثرات تغييرات سرعت )روش

 ميدان گازی پارس جنوبي 
 شرکت نفت و گاز پارس -

 شرکت نفت و گاز پارس - ( Green LDHI/Corrosion Inhibitorمواد سبز بازدارنده هيدارت و خوردگي ) 24
 شرکت نفت و گاز پارس - ( Indication Online Scaleتشکيل شده در خطوط لوله دریایي به صورت آنالین )سنجش ميزان رسوب  25
 شرکت ملي حفاری ایران  - تجهيز فوران گير دوراني حفاری با هوا 26
 شرکت ملي حفاری ایران  - مجموعه شافت و شيو باالبرنده دستگاه حفاری  27
 شرکت ملي حفاری ایران  - هيدروليک دستگاه حفاری دریایي موربمجموعه سيستم جکبنگ  28
 شرکت ملي حفاری ایران  - استاپ رینگ تراولينگ بالک دستگاه حفاری  29
 شرکت ملي حفاری ایران  - دیسک برک دراورکس دستگاه حفاری  30
 شرکت ملي حفاری ایران  - ابزار در گردش 6-5/8شير ایمني   31
32 HYDRULICA CASSETTES TORQUE WRENCH -  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
33 DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR -  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - PDCتعمير و بازسازی مته های  34

 

 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - بازسازی آسياب کننده های حفاریتعمير و  35
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - PDCمته   36
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - مته کاجي دارای نشتبند فلزی و یا دو نشتبند غير فلزی 37
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - اینچ  4.5لوله مغزی سایز  38
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - گرید/وزن باالاینچ  9.625لوله جداری سایز  39
 HYDRULICA CASSETTES TORQUE WRENCH - شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
 DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR - شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
 مدیریت اکتشاف  - PCF  150سيال تکميل چاه با تمام ویژگيهای مرتبط و توانایي ایجاد وزن هال تا  40

41 
های عدم ایجاد رسوب، عدم خوردگي، شعاع نفوذ باال و حفظ خاصيت اسيدی،  های جدید اسيد با ویژگينسل

 یکنواخت، پایدار در دما و فشار بسيار باال و ... حل نمودن سازند به صورت 
 مدیریت اکتشاف  -
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 متقاضي نياز  عنوان نياز  شناسه 
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - بازسازی آسياب کننده های حفاریتعمير و  35
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - PDCمته   36
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - مته کاجي دارای نشتبند فلزی و یا دو نشتبند غير فلزی 37
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - اینچ  4.5لوله مغزی سایز  38
 شرکت نفت مناطق مرکزی  - گرید/وزن باالاینچ  9.625لوله جداری سایز  39
 HYDRULICA CASSETTES TORQUE WRENCH - شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
 DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR - شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
 مدیریت اکتشاف  - PCF  150سيال تکميل چاه با تمام ویژگيهای مرتبط و توانایي ایجاد وزن هال تا  40

41 
های عدم ایجاد رسوب، عدم خوردگي، شعاع نفوذ باال و حفظ خاصيت اسيدی،  های جدید اسيد با ویژگينسل

 یکنواخت، پایدار در دما و فشار بسيار باال و ... حل نمودن سازند به صورت 
 مدیریت اکتشاف  -
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