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تاریخ چاپ تا�دیه: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

بسمه تعالی

کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تا�دیه شرکت های دانش بنیان

14006553909شناسه ملیمهندسین مشاور میراب صنعت راستین پارسنام شرکت

1398/10/01تاریخ تا�دفارساستان

توليدي نوع 2نوع تا�د04- ماشین آالت و تجهیزات پیشرفتهحوزه فناوری

به موجب این تا�دیه، شرکت/موسسه فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «آ�ن نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات
دانش بنیان» و «قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، بصورت شرکت/موسسه دانش بنیان

تا�د شده است.

این تا�دیه لزوما به معنای تا�د همه کاالها و خدمات شرکت به عنوان کاال و خدمات دانش بنیان نیست. بلکه ممکن است صرفا برخی از کاالها
و خدمات شرکت، مورد تا�د کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته باشند.

اعتبار و صحت این تا�دیه از آدرس pub.daneshbonyan.ir قابل استعالم است.

این تا�دیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش بنیان (pub.daneshbonyan.ir) صادر شده است.

شرکت های تا�د شده در کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، تا زمانی که تا�دیه آن ها در فهرست سامانه دانش بنیان
(pub.daneshbonyan.ir) قرار دارد، می توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم

تا�د شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.

استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعالم دستگاه اجراکننده حمایت، از دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و تا�د آن از سوی این
دبیرخانه می باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی ذیربط بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت ها،

مطابق دستورالعمل های اجرایی مراجع ذیربط می باشد.

در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیالت مربوط توسط شرکت های تا�د شده، مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکت ها و
موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» با آن ها برخورد می شود.

بنابر آ�ن نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع ۲ (صنعتی) و نوپای نوع ۲ مشمول معافیت مالیاتی
نخواهند بود.



 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون های خوردگی 

 و ممانعت کننده 
Corrosion & Inhibitor Tests 

 

 

 

 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه نوارپیچ
Tape wrapping machine 
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 کوپن خوردگی
Corrosion Coupon 

 

 

 

 

 



 

 

 
تاریخ

 

 مهندسیه مشاور میراب صنعت راستیه پارسشرکت  محترمیت دیرم

 تامیه کنندگان رضایت مندیموضوع : 

 ؛  با سالم

  بدینوسیلهتامین کاالهای مورد نیاز این شرکت ، مشارکت در زمینه همکاری و ضمن تشکر از  احتراماً

کربه استیل ي  ) کًپه خًردگی  PFD-9620471ارسالی به شماره درخواست کاالی و ه عملکرد از نحو پتروشیمی فجر شرکت

خود را اعالم  کامل رضایت،  مهندسیه مشاور میراب صنعت راستیه پارسشرکت  ساخته شده توسط ( مس ویکل کًپه خًردگی

 دارد . می

 پیش ريد .  بُبًدامید است َمکاری فی ما بیه مستمر بًدٌ ي َمچىان ري بٍ 

 

 ا تشکرب

 علیرضا شیخ محبوبی

 سرپرست واحد بررسی و ارزیابی تامیه کنندگان
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تجهیزات الکترونیکی و 

 مانیتورینگ
Electronic & Monitoring 

Devices 
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شرکت دانش بنیان
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