
  

 وضعیت پیشنهادات و مکاتبات با شرکتها

  در حوزه تولید بار اول

هش وفناوری وژپ  



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 صنعت الکترونیک امواج آبی  1
97763 

9/9/1400 
 73و    1

بازطراحی و تولید 

و   PLCسیستمهای  
DCS 

 PLC5و    DELTA Vکارشناس مربوطه نسبت به امکان استفاده از کارتهای  

 اظهار نظر نموده است

 

 به شرکت جهت ارائه پیشنهاد فنی و مالی ارسال شد  115283نامه 

 

مبنی بر مشخصات و تعداد مورد نظر دریافت از شرکت  119976نامه 

 مذکور شد

 

 ارسال گردید  RFPبه امور تولید جهت ارسال    120220نامه 

2 
 فنآوری برهان   توسعه  شرکت

 متین )رایان(   بان اآرای

97969 

9/9/1400 
 شرکت مذکور اطالعات تفصیلی درخواست شده است  111290طی نامه  محصوالت ضد رسوب 26

 آکام صنعت آسیا  3

105427 

28/9/1400 

 

4  ،8  ،9  ،38 ،

80 

ROV, AUV 

 فیبر نوری کابل  

 پیگ هوشمند

 لوله انعطاف پذیر 

 (19/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 فالیز پژوهش پارس  4
110835 

12/10/1400 

خارج از 

 لیست 

دستگاه نمودارگیری 

 چاه

 (19/10/1400به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )   CDپیشنهاد و  

 

 پاسخ و کامنتهای کارشناس مربوطه عدم کفایت مستندات دریافت گردید

 
 مبنی بر ارسال رزومه و ارائه پیشنهاد فنی با جزییات به شرکت ارسال شد 118126نامه 

 

 فرا موج پویا  5
107344 

4/10/1400 

77  ،73 ،

52  ،66 

 شناساگرها

سیستم کنترل 
ESD/DCS 

 ECUشیر سوخت و  

مقرر شد پیشنهادات تفکیکی به همراه پروپوزال فنی اولیه ارسال شود تا 

 مراتب به کارشناسان مربوطه ارجاع گردد

 همای ماندگار انرژی  6
109857 

8/10/1400 
 (09/12/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) محصوالت ضد رسوب 26

 کاوش صنعت شیخ بهایی  7
109443 

8/10/1400 

خارج از 

 لیست 

بازدارنده های 

 خوردگی/ بایوساد

پیشنهاد به کارشناسان مربوطه جهت بهره برداری در صورت نیاز ارجاع 

 (19/10/1400گردید )

 

 جهت ارائه پیشنهادهای فنی ارسال شد  115287نامه 

 

8 

 توربو زنراتور شاهرود

معاونت )معرفی شده توسط  

 علمی ریاست جمهوری(

108349 

8/10/1400 

خارج از 

 لیست 

الکترو موتور ضد 

 انفجار 
 مراتب طی نامه ای از مدیریت امور تولید استعالم گردیده است

 تولید هیپوکلریت،   26،  23،  21 107846 شهرآب شرق تهران 9



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

پساب با نانو 

تکنولوژی، رسوب  

 زدایی

 

 

 (09/12/1400مربوطه ارجاع گردید )پیشنهاد به کارشناس 

 

 

 فالیز پژوهش پارس  10
107944 

5/10/1400 
6  ،20  ،38 

آناالیزر بر خط، پیگ 

 pipelineهوشمند،  

leak detection 

 ( 20/10/1400مراتب به کارشناسان مربوطه ارجاع گردید )

 

 09/12/1400فرآورش  

 شرکت صنایع راژمان پرداز  11
100911 

15/9/1400 
2  ،48  ،57 

اکچوییتور، 

ترانسمیتر، آنالیز 

 ارتعاشات 

 (19/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )

 موج نیرو  12
100885 

15/9/1400 
1 DCS ( 19/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید) 

13 
توسعه فناوریهای هوشمند  

 سپهران 
 AUVساخت   9 31151

از واحد بازرسی فنی در    16/9/1400مورخ    101986استعالم نهایی طی نامه 

 زمینه نیاز/عدم نیاز به عمل آمده است. 

 (19/10/1400مراتب مجدداً به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) 

 خدمات فنی میادین آسماری  14
99380 

13/9/1400 
 PDCمته های   27

 ال گردیده استمراتب به کارشناس مربوطه ارس  15/9/1400

 برنامه ریزی بازدید

 

از جانب متقاضی و گزارش تولید بار اول از  RFPپیرو بازدید مقرر شد 

 جانب شرکت اسماری تهیه شود



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 کرانگین  15
98018 

9/9/1400 
 پوشش ضد حریق 13

 (. 19/10/1400مراتب به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) 

 جزییات تست و آزمونها و ... ارسال شد به شرکت جهت ارائه    115291نامه 

16 
زیست فن آوران صنعت و 

 محیط 

40489 

20/4/1400 

خارج از 

 لیست 

BioOSD 
خارج از لیست )مورد  

تایید و درخواست 

 ( HSE :49200واحد  

 مصوبه کارگروه معاونت جهت امضا و تایید و قرارداد دریافت شده است

 هونامی فراساحل 17
110966 

13/10/1400 
4 ROV ( 20/10/1400مراتب به کارشناس مربوطه ارجاع گردید) 

18 
 مبتکران فن آور گستر اکسین 

 )دانشگاه صنعت نفت( 

113007 

19/10/1400 
23  ،78  ،79 

تصفیه پساب، شیرین 

 سازی، نمکزدایی 
 (09/12/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )

 104187 اسپادانا موج مدرن   19
خارج از 

 لیست 
 (22/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) تجهیزت برقی 

 (22/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) MPFM 22 99386 خدمات فنی میادین آسماری  20

 96788 آبادیس سازه پارس  21
خارج از 

 لیست 

کانکشن نمکزدا و 

 تستر مربوطه

 (22/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )

 

 پاسخ کارشناس مربوطه مبنی بر عدم کفایت مستندات دریافت گردید  

 62،  20 114834 کیان روژان آیندگان  22
آناالیزرهای نقطه 

شبنم آلی و آبی و 
H2S 

 (09/12/1400گردید )پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع  

 (09/12/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) آبسازی  78 113747 موسسه بنیان دانش پژوهان  23

 ( 25/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) DCS PLC، 73،74،  1 114865 آسیا ابزار دقیق  24



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 آناالیزرها  62،  20

 73،  1 105409 خدمات نیروگاهی آهار 25
DCS PLC 

 سیستمهای کنترل 
 ( 25/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )

 (22/10/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید ) Flame detector 67 111607 هوشمان 26

 11 114934 افشان   پودر 27
پوشش مقاوم در برابر 

 سایش

 ( 25/10/1400ارجاع گردید )پیشنهاد به کارشناس مربوطه 

 

 پاسخ کارشناس مربوطه مبنی بر عدم کفایت مستندات دریافت گردید

 

 مبنی بر ارائه پیشنهاد فنی با جزییات به شرکت ارسال شد 117774نامه 

 جهاد دانشگاهی 28
116960 

28/10/1400 

بیست و 

هفت آیتم 

پیشنهاد  

 شده  

شده    RFPدرخواست  

 است
 RFPدر انتظار دریافت  

 MBC/ End Fitting 5و    3 117421 کمارج صنعت پارس  29

مبنی بر ارسال رزومه و ارائه پیشنهاد فنی با جزییات به   118092نامه 

 شرکت ارسال شد

 

 سیستمهای کنترل  1 117992 فراکنترل  30

 (02/11/1400پیشنهاد به کارشناس مربوطه ارجاع گردید )

 

مبنی بر ارسال رزومه و ارائه پیشنهاد فنی با جزییات به   118095نامه 

 شرکت ارسال شد

 ( 06/11/1400پیشنهاد به کارشناسان مربوطه ارجاع گردید ) توربین / تیدا  41 115745 توربین ماشین خاورمیانه  31



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 

127039 

 (1400/ 11/ 24)پیشنهاد دوم به کارشناسان مربوطه ارجاع گردید  

 119994 پارس رگالتور 32
5  ،23  ،24 ،

68 
 

 ( 06/11/1400) گردید  ارجاع  مربوطه کارشناسان  به  پیشنهاد

 09/12/1400فراورش  

 ارسال گردید   RFPبه منطقه کیش جهت تهیه    120384نامه  لوله انعطاف پذیر  8 119659 سیما موج  33

 توربین 41 121214 کیان تک  34

 (11/11/1400)  گردید  ارجاع  مربوطه )کاظمی/غالمی( کارشناسان  به   نامه

 

آقای غالمی بر مورد تایید بودن کیان تک توسط وزارت نفت اذعان 

 داشتند 

 48، 10 120934 صافاتکو  35
اکچویتور، پوشش 

 داخلی
 

 (11/11/1400)  گردید  مربوطه ارجاع کارشناس  به   نامه ضدکف سیلیکونی  120731 انرژی سمنان 36

37 
تجهیز صنعت نصر )دکتر 

 آقاجانی صنعتی اصفهان(

121525 

 
 15و  12

 ERپراب  

پوشش رایزرها و پایه 

 ها

 به  11/1400/ 24مورخ    127198طی نامه شماره   نامه و پیشنهادات مربوطه

   گردید  واحد بازرسی فنی ارجاع

 

مورخ   132121شمارهنامه توضیحات تکمیلی در زمینه پوشش رایزرها  به  

 واصل شد/  8/12/1400

جهت    به واحد بازرسی فنی  09/12/1400مورخ    132780مراتب طی نامه  

 ارسال گردید  اظهار نظر

واصل   22/12/1400مورخ   136735توضیحات تکمیلی شرکت طی نامه   

به واحد بازرسی فنی    23/12/1400مورخ    137273شد که مراتب طی نامه 



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 ارسال گردید.   RFPجهت بررسی و ارسال  

  104180 پژوهش گستر مهدی  38
AUV,MFL, ILI, 

leak detection, 
solenoid valve 

مبنی بر ارسال رزومه و ارائه پیشنهاد فنی اولیه به شرکت   122568نامه 

 ارسال شد

 

پیشنهادات طی نامه شماره   CDواصل شد و مراتب به همراه    131921نامه 

به واحد بازرسی فنی جهت بررسی ارسال   12/1400/ 16مورخ   134669

 گردید

  122889 پردازش سیر آفاق 39
سامانه های دریایی و 

 ساحلی

به مدیریت امور تولید جهت نیاز سنجی    16/11/1400مورخ   124095نامه 

 ارسال گردید 

 DCS  123187 ریزسازگان تکین 40
مبنی بر ارسال رزومه و ارائه پیشنهاد فنی اولیه به شرکت  123836نامه 

 ارسال شد

  122219 یوروپین ماد طالی سیاه اروند 41
کنترل هرزروی در 

 حفاری

 ( 16/11/1400)  گردید  مربوطه ارجاع کارشناس  به   نامه

 

ارجاع از اقای بشیر ذرتی به آقای خطیبی جهت بررسی و اعالم نظر و 

 ( 12/1400/ 4...  جلسه و  

42 
محیا نیرو )دانشگاه صنعتی 

 اصفهان(

126404 

23/11/1400 
 پمپ مغناطیسی  71

سیری   منطقه به  24/11/1400( مورخ  127102) نامه و پیشنهاد مربوطه

  گردید  ارجاع

 126432 ژرف دریا پژوهش پارس 43
خارج از 

 لیست 

خدمات پیش بینی 

 هواشناسی

به مدیریت امور تولید جهت نیاز سنجی   24/11/1400مورخ    127081نامه 

 ارسال گردید 

 126178 سیل صنعت رگا 44
خارج از 

 لیست 

دستگاه اندازه گیری 

ضریب اصطکاک در 
 (23/11/1400)  گردید  مربوطه ارجاع کارشناس  به   نامه



 

 نام شرکت  ردیف
شماره/تاریخ  

 نامه 

شماره آیتم 

 پیشنهادی

خالصه موضوع 

 پیشنهادی
 آخرین وضعیت 

 حفاری

 126382 دانشگاه خوارزمی  45
7  ،11  ،54 ،

76 

ECU, oil free 
compressors, 

پوشش مقاوم به 

 سایش

به دانشگاه خوارزمی جهت ارسال    1400/ 11/ 24مورخ    127398نامه 

 پیشنهادها به تفکیک ارسال گردید

   124875 دانشگاه علم و صنعت  46
به دانشگاه علم و صنعت جهت    11/1400/ 24مورخ   127403نامه شماره 

 ارسال گردید ارسال پیشنهادها به تفکیک 

 Actuators 48 115371 کنترل فرآیند تجهیز نفتا  47
سیری جهت تهیه و ارسال   منطقه  به  12/1400/ 03مورخ    130484  نامه 

RFP  گردید  ارجاع  

48 
پژوهشکده اویونیک دانشگاه 

 صنعتی اصفهان 
134219  

حسگر و آشکارساز 

 گاز

 RFPبه مدیریت امور تولید جهت ارسال    16/12/1400مورخ   134712نامه 

 ارسال گردید 

49 
پژوهشکده زیرآب دانشگاه 

 صنعتی اصفهان 
135450  ROV 

و پرسشنامه به الوان   RFPجهت ارسال  12/1400/ 23مورخ    137331نامه 

 مجدداً ارسال گردید 

 137221 پترو فرزان آپادانا  50
خارج  

 ازلیست 

تشخیص آالینده های 

 هیدروکربنی در آب 
 

  شناساگرهای گاز 52 137235 آپادانا   فرزان   پترو 51

 137312 اطلس راهبر دریا  52
خارج  

 ازلیست 

مدیریت یکپارچه 

 ناوگان دکل و شناور

به مدیریتهای فنی و تولید ارسال    23/12/1400مورخ    137377نامه شماره 

 شد 
 

 

 



 

 

 دعوتنامه دانشگاهها

 آخرین وضعیت  بازدید/ارائه خالصه پیشنهاد نام دانشگاه ردیف

مقرر شد پیشنهادات تفکیکی به  بازدید انجام شد ارائه کلی توانمندیها  دانشگاه صنعتی اصفهان  1

همراه پروپوزال فنی اولیه ارسال 

شود تا مراتب به کارشناسان 

 مربوطه ارجاع گردد

بازدید دریافت  دعوتنامه   دانشگاه شیراز  2

سرفصل تفکیکی توانمندیها  شد/

 دریافت شد 

 برنامه ریزی بازدید نیاز به بازدید و جلسه

 

دعوتنامه بازدید دریافت شده   دانشگاه صنعت نفت  3

 است

  بازدید انجام شد

 برنامه ریزی بازدید جلسه  و   بازدید  به  نیاز ارائه کلی توانمندیها  دانشگاه خواجه نصیر طوسی 4

 

 برنامه ریزی بازدید نیاز به بازدید و جلسه دعوتنامه بازدید ارسال کرده اند دانشگاه علم و صنعت  5

مقرر شد پیشنهادات تفکیکی به  بازدید و جلسات انجام شد ارائه کلی توانمندیها  دانشگاه خوارزمی  6

همراه پروپوزال فنی اولیه ارسال 

شود تا مراتب به کارشناسان 

 ارجاع گرددمربوطه  
 


