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 برگزیده موفق در تولید ملي

چكیده طرح :
پيمانه گـر )ميتـر( بخـش اصلـي اندازه گيـري دبـي سـيال در تلمبه هـاي توزيع سـوخت مي باشـد کـه در صنايع 
غذايـي و صنايـع شـيميايي نيز اسـتفاده مي شـود بـا طراحي و سـاخت اين وسـيله امـكان اندازه گيري دبي سـيال با 

دقـت باال به دسـت آمده اسـت .  
شرکت مهندسي نفت ابزار  موفق در توليد ملي : 

پايـداري شـرکت ، دارا بـودن واحـد تحقيـق و توسـعه فعـال که منجر بـه تنوع در محصـول مانند جايگاه سـريع 
النصب ، جايگاه سـوخت سـيار و تشـكيل شـرکت هاي انشـعابي در بخش فناوري هاي نوين انرژي شـامل آبگرمكن 

خورشـيدي ، آب   شـيرين کن خورشـيدي شـده  اسـت از عوامل موفقيت اين شـرکت دانش بنيان اسـت . 
نـوآوري و ثبـت اختـراع، تبديل ايـده به محصول، سـرمايه گذاري شـخصي،  شناسـايي بازار و بي نياز سـاختن 
کشـور از ورود محصـول مشـابه خارجـي و صـادرات از ويژگي هـاي کارآفرينـي ايـن شـرکت اسـت. توليـد انبـوه 
و فـروش آن در بـازار بـا قيمـت مناسـب و سـود حاصـل در ده سـال گذشـته، اشـتغال مولـد در صنايـع پخـش 

فرآورده هـاي نفتـي و شـيميايي توفيقـي ملي اسـت . 
محصـول داراي تاييديـه از وزارت نفـت، پروانـه بهره بـرداري و  خدمـات پس از فروش اسـت. نـوآوري در فرآيند 
توليـد محصـول  و کنتـرل کيفيـت و برنامه براي ورود بـه بازارهاي منطقه و ارزش افزوده ايجاد شـده نشـانگر توليد 
ثـروت از دانـش مي باشـد. مسـتندات علمي و فني ، کسـب اسـتانداردهاي مـورد نياز ، ارايـه اسـناد و گواهي نامه هاي 

داخلـي و خارجـي از مراجـع معتبر نشـان از توان منـدي مديريت اين شـرکت  دارد.
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