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  )طراحی و ساخت( لیست قراردادهای صنعتی

 /پیواًکاسؿواسُ تقاضا/قشاسداد تاسیخ کاسفشها ػٌَاى پشٍطُ/ دػتگاُ سدیف

02/3/71 فَالد هثاسکِ اصفْاى ٍاحذ تاصیاتی اػیذ چگالی ػٌج سادیَاکتیَ 1  26107125 

 26134000 3/11/70 فَالد هثاسکِ اصفْاى  ػاصی ٍاحذ گٌذلِ چگالی ػٌج سادیَاکتیَ 0

 PSS-8925026 02/6/70 ؿشکت پتشٍؿیوی ؿیشاص 0ساکتَس هٌطقِ – سادیَاکتیًَقطِ ای  هتش لَل 1

 23771/3022 00/0/72 )اًشطی اتوی( ؿشکت ػَسُ سادیَاکتیَ لَل ػَییچ 2

 10422/0133/71 14/3/71 )اًشطی اتوی( ؿشکت ػَسُ سادیَاکتیَ لَل ػَییچ 3

 12261/222/00 5/6/71 )اًشطی اتوی( ػَسُ ؿشکت چگالی ػٌج سادیَاکتیَ 4

 02122ف/ 12/0/71 ؿشکت صٌایغ ؿیویایی ایشاى DPSتاصػاصی ٍ استقا ػیؼتن سادیَاکتیَ  5

 PIDEC 10/7/71 1198-POR-IN-6398 -پتشٍؿیوی ؿیشاص 1هٌطقِ کٌذاًؼَس  هیلِ ای لَل هتش 6

 03543ف/ 3/1/72 شاىؿشکت صٌایغ ؿیویایی ای DPSتاصػاصی ٍ استقا دٍ ػیؼتن  7

 17/10/52212 2/10/71 ػاصهاى پذافٌذ غیش ػاهل P100 دصیوتش پشتاتل -پایـگش 12

 PSS-9425007 10/5/72 ؿشکت پتشٍؿیوی ؿیشاص 1اػتشیپش هٌطقِ سادیَاکتیَ لَل هتش 11

 PIDEC 10/0/73 پتشٍؿیوی ؿیشاص  LB491تشتْلذ چگالی ػٌج  تاهیي ػَسع ٍ ًصة 10

PSS-950010 06/10/72 ؿشکت پتشٍؿیوی ؿیشاص 1اػتشیپش هٌطقِ سادیَاکتیَ لَل هتش 11 

 /سق7210221 2/10/72 ؿشکت تؼا اػکي تشج دتکتَس 12

 /سق7212231 3/12/72 ؿشکت صٌؼت پؼواًذاسی P102پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل 13

16 MME 06/12/72 کَسُ احیا فَالد ؿادگاىػَییچ  لَل 14E0079 

 - 1172 0هٌطقِ  –پتشٍؿیوی ؿیشاص  P100ٍ دصیوتش پشتاتلپایـگش  15

 - 1173 1هٌطقِ –پتشٍؿیوی ؿیشاص  P100پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل 16

 26226051 14/6/72 فَالد هثاسکِ چگالی ػٌج 17

 - 12/3/73 داًـگاُ صٌؼتی اصفْاى Bio photonؿواسًذُ  02

 - 13/3/73 دیپظٍّـگاُ داًـْای تٌیا Bio photonؿواسًذُ  01

 - 12/4/73 داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿیشاص Bio photonؿواسًذُ  00

 02122ف/ 12/4/73 ؿشکت صٌایغ ؿیویایی ایشاى ػَییچ سادیَاکتیَ لَل 01

 731572 12/5/73 ؿشکت فَالد تکٌیک  کَسُ احیا فَالد ًی سیضػَییچ  لَل 02

 MME 17/5/73 O16E0090 کَسُ احیا فَالد هیاًِػَییچ  لَل 03
 - - سیختِ گشی رٍب آّي پاػاسگاد ػشتی ػَسػْای قالة هزابٍ کلیواتَس کاًتیٌشّای  04

 فَالد تکٌیک - فَالد ًی سیض P100پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل 05

 MME - فَالد هیاًِ P100پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل 06

 PSS-9645195 05/0/74 پتشٍؿیوی ؿیشاص 0هٌطقِ –ساکتَس دتکتَس هیلِ ای طَل تلٌذ 07

 - 00/3/74 ؿشکت کاًؼاس خضس P100پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل 12

 - 10/4/74 داًـگاُ داهغاى ػیؼتن هاًیتَسیٌگ تاتؾ صٌؼتی 11

 - 12/6/74 فَالد ًی سیض ػاخت تجْیضات ایوٌی پشتَیی 10

 - 12/6/74 داًـگاُ آصاد ؿثؼتش گاها -تتا –ػاخت ؿواسًذُ آلفا  11

 - 12/7/74 فَالد هیاًِ تجْیضات ایوٌی پشتَییػاخت  12

 - 05/7/74 چَب ٍ کاغز هاصًذساى BIN1ٍ BIN2 دایجؼتش دتکتَس هیلِ ای طَل تلٌذ 13

 - 02/12/74 ؿشکت هلی حفاسی ًفت اَّاص P100پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل  14

 122124125 6/10/74 هغ ػشچـوِ 2لَل ػَییچ فیذس ؿواسُ 15

   04/0/75 پتشٍؿیوی هْاتاد E+Hَل هتش هیلِ ای اًذسع ّاٍصس ًصة هجذد ل 16
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 - 12/1/75 داًـگاُ هالیش  P101/0طیف ػٌج گاها  17

 PSS-9644171 6/0/75 پتشٍؿیوی ؿیشاص ػٌجؾ تٌاط تؼوِ ًقالِ تصَست غیش تواػی 22

 PSS-9644124 6/0/75 پتشٍؿیوی ؿیشاص لَل ػَییچ اػتشیپش 21

 - 3/3/75 فشاٍسی صغالؼٌگ طثغ اکتیَچگالی ػٌج سادیَ 20

 ؿشکت تام ایشاى خَدسٍ  6/75 فَالد تشدػیش تاکغ ًگْذاسی ٍ حول ًقل هَاد سادیَاکتیَ 21

 ؿشکت تام ایشاى خَدسٍ  6/75 فَالد تشدػیش P100/1پایـگش ٍ دصیوتش پشتاتل  22

 دسٍ ؿشکت تام ایشاى خَ 6/75 فَالد تشدػیش یوٌی پشتَییاػاخت تجْیضات  23

 WOR-9720446 1/7/75 پتشٍؿیوی ؿیشاص 1کٌذاًؼَس هٌطقِ –دتکتَس هیلِ ای طَل تلٌذ  24

 VOR-9720322 1/7/75 پتشٍؿیوی ؿیشاص 1کاًتیٌش ػَسع لَل هتش  اػتشیپش هٌطقِ 25

 MME-602 06/3/75 احیا اػتیل فَالد تافت کَسُ احیا فَالد تافتػَییچ  لَل 26

  12/75 ًی سیض دفَال تٌاط ػٌج پشتَیی 27

  12/75 فَالد گل گْش کَسُ احیا تَػؼِ آّي ٍ فَالد گل گْش هتش لَل 32

  11/75 احیا اػتیل فَالد تافت P100/1پایـگش ػشیغ ٍ دصیوتش  31

  11/75 احیا اػتیل فَالد تافت ػاخت تجْیضات ایوٌی پشتَیی 30

  10/75 هپٌا حفاسیؿشکت  MPFMدػتگاُ کلیواتَس ٍ سادیَاکتیَ ػَسع  31

 MMTE 10/75 فَالد ػیشجاى سیختِ گشی ػشتی ػَسػْای قالة هزابٍ کلیواتَس کاًتیٌشّای  32
  10/75 داًـگاُ داهغاى P101طیف ػٌج گاها پشتاتل  33

 فکَس صٌؼت تْشاى 10/75 فَالد صسًذ E+Hسادیَاکتیَ اًذسع ّاٍصسچگالی ػٌج  ساُ اًذاصی 34

  1/76 کاسخاًِ چَب ٍ کاغز گیالى cm 200طَل اًذاصُ گیشی دتکتَس هیلِ ای ت 35

36 
 PTB-P101پشتاتل  یاػپکتشٍهتش ّؼتِ ا ؼتنیػ

 یوتشیٍ دص یـگشیپا تیتا قاتل

 داًـگاُ داهغاى
2/76  

  3/76 تٌذسػثاع -فَالد کاٍُ کیؾ کاًتیٌشّای ػشتی ػَسػْای قالة هزابتؼَیض  37

  3/76 پتشٍؿیوی هْاتاد cm 180صُ گیشی تطَل اًذا Ex dدتکتَس هیلِ ای  42

  4/76 کٌؼاًتشُ گل گْش E+Hسادیَاکتیَ اًذسع ّاٍصسچگالی ػٌج  ساُ اًذاصی 41

  4/76 اتویاًشطی  – پاسع ایضٍتَج ػشتی ػَسػْای قالة هزابٍ کلیواتَس کاًتیٌشّای  40

  5/76 تشٍى هشصی -ؿشکت ػگال آرس P100/1پایـگش ػشیغ ٍ دصیوتش  41

  7/76 ؿشکت چَب ٍ کاغز ایشاى cm 200هیلِ ای طَل تلٌذ  دتکتَس 42

  7/76 پظٍّـکذُ خَاجِ ًصیش اػپکتشٍهتش گاها  43

  7/76 پتشٍؿیوی هْاتاد cm 100تطَل اًذاصُ گیشی  Ex dدتکتَس هیلِ ای  44

  7/76 فَالد تافت کاًتیٌش ػشتی تا کاستشد ایوٌی 45

  12/76 اتویاًشطی  – پاسع ایضٍتَج ای قالة هزابػشتی ػَسػٍْ کلیواتَس کاًتیٌشّای  46

  11/76 فَالد گؼتش آتیِ ػپاّاى گیت کـف هَاد پشتَصا ًشم افضاس الگشاًذاصی ٍ ساُ  47

   تشٍ داًیال کیؾپؿشکت  MPFMدػتگاُ کلیواتَس ٍ سادیَاکتیَ ػَسع  52

  11/76 هَػؼِ هکیي ًصة ٍ ساُ اًذاصی غلظت ػٌج الیشٍب  51

  11/76 ةطًَیي  –سادیَلَطی  فضاس الگشتْوشاُ ًشم ادصیوتش  50

  10/76 یشاىپـن ؿیـِ اؿشکت  هزابکَسُ  –ػٌچ سادیَاکتیَ گاها استفاع  51

  10/76 ؿاصًذپتشٍؿیوی  هیلِ ای سادیَاکتیَدتکتَس  52
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 قشاسدادّای پظٍّـیلیؼت 

 کذ پشٍطُ هصَب تاسیخ ٍ اتالؽ ػوت کاسفشها ػٌَاى پشٍطُ/ دػتگاُ سدیف

1 

طشاحی ٍ ػاخت استفاع ػٌج گاها تا اػتفادُ اص "

آؿکاسػاصّای ػَػَصى هیلِ ایی طَل تلٌذ تا اػتاًذاسد 

 "صٌؼتی

پاسک ػلن ٍ فٌاٍسی 

 ػوٌاى
 3052/07/73 1173 هجشی

0 
اُ تصَیش تشداسی گؼیل  فاص اٍل طشاحی ٍ ػاخت دػت"

 "پَصیتشٍى حیَاًی

ُ ػلَم ٍ پظٍّـگا

 فٌَى ّؼتِ ای
 E87F065 1165 هجشی

1 
دػتگاُ تصَیشتشداسی صٌؼتی ػِ تؼذی پشتَ گاها ًؼل  "

 "دٍم

پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 I89S117 1167 هجشی

 "ضخاهت ػٌج پشتَ گاها آًالیي" 2
پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 E89F127 1167 هجشی

 "استفاع ػٌج پشتَ گاها آًالیي" 3
پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 E89F129 1167 هجشی

 "ػیؼتن پشتاتل دػتگاُ اػپکتشٍهتشی گاها" 4
پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 I89F122 1167 هجشی

5 
ػیؼتن پشتاتل اػپکتشٍهتشی گاها تؼییي غلظت هَاد "

 GPSهؼذًی اٍساًیَم، تَسین ٍ پتاػین تِ ّوشاُ هَقؼیت یاب 
" 

ٍ  پظٍّـگاُ ػلَم

 فٌَى ّؼتِ ای
 E89F125 1167 هجشی

6 
دػتگاُ اًذاصُ گیشی جزب یذ دس تیشٍئیذ تِ کوک ثثت "

 "گاها گؼیل ؿذُ اص یذ تِ سٍؽ اػپکتشٍهتشی

پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 E89F131 1167 هجشی

7 
  دػتگاُ چگالی ػٌج صٌؼتی دس هجتوغ فَالد هثاسک

 اصفْاى

ؿشکت تَػؼِ کاستشد 

 پشتَّا
 142111/36 14/6/71 یهجش

12 

طشاحی ٍ ػاخت ػیؼتن تؼییي هشص تذاخل هَاد ًاهحلَل دس 

هخاصى صٌایغ ؿیویایی )تاصػاصی ٍ استقا ػیؼتن کٌتشل 

 DPSهاًیتَسیٌگ ػطح ػٌج ّای 

پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 هجشی

222403/21/

هَسخِ 71

2/1/71 
PRC-B4-93-001 

11 
دس ٍاحذ گٌذلِ ػاصی ػاخت دػتگاُ چگالی ػٌج صٌؼتی 

 هجتوغ فَالد هثاسکِ اصفْاى

پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 هجشی

052311/23/

هَسخِ 71

05/3/71 
PRC-B4-93-003 

10 

طشاحی ٍ ػاخت ػیؼتن آؿکاسػاص هَسد اػتفادُ دس صٌؼت 

پتشٍؿیوی تش هثٌای پشٍتکل دٍ سؿتِ )تاصػاصی ٍ استقا یک 

هذل  GLM-01ٌج دػتگاُ دتکتَس ٍ گیشًذُ استفاع ػ

GSL-2012 ) 

پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 هجشی

102100/21/

هَسخِ 71

10/1/71 
PRC-B4-93-002 

11 
طشاحی ٍػاخت آؿکاسػاص پالػتیک ػٌتیالتَس هیلِ ای 

 جْت اػتفادُ دس استفاع ػٌج گاها

پظٍّـگاُ ػلَم ٍ 

 فٌَى ّؼتِ ای
 هجشی

262241/12/

هَسخِ 71

6/12/71 
PRC-O9-93-001 

 
 


