
 

 

 RSSراهنمای شرکت در چالش 

 تعالی باسمه 
 

 

 

 

 راهنمای شرکت در چالش
 

تجهیز حفاری هدایت  برداریبهره و طراحی، ساخت

 های وابستهو فناوری  (RSS)پذیر دورانی
 

 .داردهای اقتصنننادی  پش پگر دی در ریتنننرفت ا تعالی کتنننور  عنوان یکی اه پرچمداران فعالیتصننننعت  وت ا  اه به

ای جهت اسنننتلصننناو  وت ا  اه اه زیازن هیگهزینی  صننننعت عواای به عنوان  ون ریکان صننننعت  وت اه جایدا  ای  

ی  ونت ا  ناه  خندزنار هناترین خندزنت اه زینان خندزنار عوناای چنا یکی اه زهمترین ا تیصننننصننننیبرخوردار اسننننت کنه 

 شود.ا جام زی RSS)1(پذیر دارا ی  هدایت یکه با تجهیز عواا است عواای ا لرافی/ افپی

به زنظور   زعاا ت علمی  فنااای ا اقتصننناد دا ش بنیان ریاسنننت جمهوای ا شنننرکت زلی  وت ایران  در همین راسنننتا

زنندی اه  ا همچنین بهر   یصنننننعنت عوناا یا اابسننننتد  یا كناهش ااهبگ  یالمللبين  یپنذرگا رقنابنت  یآااي زلارتپنا  تنا 

 تجهیز عواای هدایت پذیر دارا ی برداایبهر   ا طراعی  سناختبا عنوان "    یچالتن   یبوم فناااي ا  وآااظرفیت هيسنت

(RSS) مایند.عمایت زی در این هزینه های فناارا ه ا  وآارا ه" را زطگح  مود  ا اه طگحهای اابستها فنااای  

با  خود راهای زی  ماید تا طگح  کتنننور دعور  های دا ش بنیان افنااراه  یبدان  صننناعبان اید  ا شنننرکت  بدین زنظور

 ارساو  مایند. (Innoten.ir) طریق سایت اینوتن اهتوجه به اایکردهای ریتنهادی ذکر شد  
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به ساو اه پرچمداران فعالیت هاست صنعت  وت ا  اه  تعالی  عنوان یکی  ا  پگر دی در ریترفت  اقتصادی  پش  های 

های فرااا ی اابگا بود  است. یکی اه زواردی که این صنعت در چند ساو این را  هموار  با چالشکتور داشته که در  
 تینی ایران اه عپوق  های اعماو شد  اه سوی آزریکا ا برخی کتورهای غربی برای عپب اخیر با آن اابگا بود   تلریم
صاعب زطگح  های  نجر به خگاج برخی شرکت ها زای است. اعماو این تلریم های هستهزسلم خود در هزینه فعالیت

 .    استاه صنعت  وت ا  اه ایران شد فنااای
های  وت ا  ترین خدزت اه زیان خدزار عواای چا باشید  یکی اه زهمترین ا تیصصی هما دو ه که زستلضر زی

افپی   ا لرافی/  به زنظور ز است اه  خدزار عواای  ا لرافی علِم طراعی ا عواای چا   ورد هدف قرار دادن  . عواای 
ا  ه    ا کاربردهای آن شازل  پیما هیر زوقعیت دکل قرار  دار دکه زست   اهداف تلت االرضی اه ریش تعیین شد  است

 :زلداد به زوارد هیر است
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیان مسئله

: زورد هدف قرار دادن اهداف هیدااکربوای 2شکل  : عواای چا  های کنار  ذر1شکل 
 با دسترسی دشوار

: زورد هدف قرار دادن اهداف 4شکل 
 هیدااکربوای هیر  نبد های  مکی

 ایهای اکتتافی چند شاخه: عواای چا 3شکل
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به  افپی  ا لرافی/  عواای  خدزار  ریچید ی 

جهت  ریترفته  فوق  ابزار  آن  به دلیل  یاِه  یابی 

هسته پرتوهای  زواد  ای همرا   مودار  یگی 

پوسته هزین شازل اارا یوم  توریم ا پتاسیم  

)اصطالعا پرتوی  ازای سنگ( در عین عواای 

عپیپت  است در  ابزار  این  افزار .  عواای    زغز 

ب ا  بود   ازکان عواای ا لرافی  آن  اجود  دان 

چا  عمودی  اه  غیر  زسیر  در  ا  اه  های  وت 

ریش طراعی شد  اجود  یواهد داشت. این  

رشته زیان  ابزار  یک  ترکیب  تجهیز   ا  بود   ای 

زهندسی  رم    -3زهندسی زکا یک    -2زهندسی الکتگا یک ا ابزار دقیق    -1های  ریچید  ا عمیپی اه زجموعه دا ش 

کتور د یا ا عجم زالی زورد تپاضای   80به همین دلیل با اجود تپاضای آن در بیش اه   .استای  ته فیزیک هس  -4افزار  

 .  دار دِز دا ش را در اختیار بسیار باالی سالیا ه جها ی آن  تنها سه کتور )آزریکا  ا دلستان ا چین( در د یا زغ
 

 

: عواای چندین علپه چا  اه زوقعیت یک 5شکل
 دکل در عواای فراساعلی

  قیاه طر  هی ال نی زورد هدف قرار دادن چند:  7شکل 
 چا   کیعور 

 یازداد یهاچا  یعواا: 8شکل 

 بیتترین زیزان سطح تماس زیگن: عواای چا  افپی جهت دسترسی به 9شکل 

 یدروکربوریمورد هدف قرار دادن اهداف ه :1شکل

 یبه ساحل از خشک کینزد

 یدااکربوای ه زورد هدف قرار دادن اهداف:  6شکل
 ی به ساعل اه ختک ک ی زد



 

 

 RSSراهنمای شرکت در چالش 

 

 

 

رفی برخی  . اه طی در عوه  تنازین ا گیی کتننننورهنا داردااهمینت ای  ا  ناه  هموار  بنه للناس اسننننترات ینک صنننننعنت  ونت  

با صننعت  وت ا  اه بسنیار  ا د که در قیاستجدیدپذیر  مود   ذاای در اسنتلصناو زنابا ا گییکتنورها اقدام به سنرزایه

بسننیار هیادی تا کاهش اهمیت صنننایا  وت ا  اه در عوه  توان چنین ااهیابی  مود که فاصننله هزا ی زی. اسننتزلداد  

ی دار د  زنابا  وت ا  اه  سننبت به سننایر های زالی کتننورهاتازین ا گیی بتننر اجود دارد.  وا  این زوضننوا تراکنش

کان صننننعت  وت اه زینی  صننننعت عواای به عنوان  ون ری. جهت اسنننتلصننناو  وت ا  اه اه زیازن هیگه اسنننتصننننایا 

. بنه عبنارتی جهنت افزایش ینا  دهنداشننننت تولیند زینادین هیندااکربوای  عملینار عوناای تنا اسننننتبرخوردار   ای  ایجنایدنا   

 . استپایان عمر زیزن همرا  آن 

ی تولیندی اه  هناچنا   %80ی عمودی کناهش ینافتنه ا بنال  بر  هناازگاه  بنه دالینل زیتلف فنی ا اقتصنننننادی  عوناای چنا 

افزایش ریدا  هاچا  %100به ریبًا  ی فراسنننناعلی تپهایابند. این آزار در چا زیدار یا افپی توسننننعه  ی عواای جهتهاااش

 کند. زی

هنای  ونت ا  ناه  خندزنار عوناای ترین خندزنت اه زینان خندزنار عوناای چنا اه این اا یکی اه زهمترین ا تیصننننصننننی

  شود.ا جام زی (RSS)پذیر دورانی  هدایت یتجهیز حفارا لرافی/ افپی است که با 

اسنت که در صنورر اسنتواد  اه این سنیسنتم    های  وت ا  اه در ایرانچا   عواای هدایت شنو د " علپه زوپود  عواای

ا در زپابل  گخ عواای افزایش ا در  تیجه شنناهد سننود اقتصننادی خواهیم   ها تا عد قابل توجهی کاهش یافتههزینه

  زی تجه یبردااسناخت ا بهر    یطراع  های فناارا ه   وآارا ه ا بدیا در هزینهارائه اید هدف اه بر زاای این چالش بود. لذا 

دهای ریتننهادی ذکر شند  در بیش الزازار با توجه به اایکر   اابسنته  یهای( ا فناااRSS)  یدارا  ریپذ تیهدا  یعواا

چاهی در زیادین  وتی ا سنننازی  تسنننت زکگر ا اسنننتواد  عملیاتی داانراهنمای چالش  به زنظور بوزی ا زالعظار

   ازی ااقا در کتور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارمزیت حفاری افقی جهت
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اختصار  Rotary Steerable System  هدایت شو د  یاسیستم دارا ی    به  ابزارهای زورد       ویند  RSSکه  اه  یکی 
های  وت ا  اه است که با کمک آن ازکان هدایت زته به زسیرهای زورد  ظر  بدان  استواد  در عواای جهتدار چا 

 شود.    فراهم زی  رددها زتوقف  آنکه داران لوله
ابزارر عواای کج به اسیله زوتور با توجه به زتکالر زوجود د به    1999ا    1998های  در ساو  RSS های داان چاهی  

افزایش  شد.  زنظور  زعرفی  کج   عواای  باهدهی  ا  ا    کارایی  زتکالر  شو د    هدایت  َدارا ی  فنااای  عرضه 
دا دهه  ذشته     ساهد. در طوو های ا لرافی قبلی اجود داشت  زرتوا زی های هیادی را که در ا واا عواایزلدادیت 

های هدایت چرختی  با تسهیل عواای سریا ا دقیق در شرایط چالش برا دیز  زنجر به تلوو بزر ی در صنعت  سیستم 
کند ا  های هوشمند است در ااقا به عنوان یک ربار در ته چا  عمل زیکه همرا  با سنسور RSS ا د. ابزارعواای شد 

های عواای اعم اه شیب چا  ا آهیمور به ساهد ا در این سیستم داد  زمکن زیبه صورر اتوزاتیک عملیار عواای را 
 .شو دصورر آنی ثبت زی 

در این فنااای که سیستم عواای هدایت شو د   ام  رفته است  َداران به صورر ریوسته ا کنترو شد  اه سطح هزین  
 ردش زداام  ازن زوثرتگی را به زته اارد کرد    شود بدان آنکه به عواای لغزشی  یاه باشد.به رشته عواای زنتپل زی

های  دهد. این  ردش همچنین به تمیز کردن چا  اه طریق ا تپاو زداام خرد ا  گخ عواای را به زیزان هیادی افزایش زی 
 کند.عواای به سطح هزین کمک زی 

بهبود بیتید  ا  تیجه     یگی چا  را در فضای سه بعدی به شکل قابل توجهیهمچنین کنترو جهت   RSS سیستم  
دیوار  با  تمیزتر  چاهی  صافآن   بههایی  است.  بیتتر  عمپی  با  ا  ا  عباررتر  بیتتر  سرعت  با  عواای  عملیار  دیدر  

های جداای  یز با زتکالر  یر رشته عواای به عداقل رسید  ا لوله  زتکالتی کمتر ا جام خواهد شد. همچنین خطر 
 د.شو کمتگی به داان چا  را د  زی

 یرد  « صورر زیmud motorاین کار با استواد  اه تجهیزار تیصصی ته چاهی برای جایدزینی ابزارهای زتدااو زا ند »
یابد که سیستم  زی دار با استواد  اه تجهیزار سطح االرض ا تپاو  ها توسط زهندِس عوااِی جهت یگیا عموزا ا داه  

شود. به عبارر دیدر  این ابزار  تدریج به سمت زسیر دلیوا  هدایت زی دهد ا به  عواای هدایت شو د  به آن پاسخ زی 
)لغزش رشته عواای(   mud motorبرای عواای جهت دار با چرخش زداام رشته عواای اه سطح  بدان  یاه به استواد  اه  

 طراعی شد  است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( (Rotary Steerable Systemدرباره سیستم دورانی هدایت شونده 
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اه عواا دار تلت عنوان  ی جهتطی زطالعار صورر  رفته بر اای سیستم عواای هدایت شو د   سیستم جدیدی 

برای   فرعی  فرزا دهی  هدایت  RSSسیستم  تصمیمار  که  شد  اه  ارائه  اتوزاتیک  صورر  به  به    RSSدهی  توجه  با 
ساهد ا همچنین اه طریق سنسورها تجهیزار داان چاهی داد  شد   ا تیا  زته  بر ازه چا  یا هدف را فراهم زی

رایی این  وا سیستم عواای پس اه استواد  در چندین عملیار زیدا ی   شود ا کاهای عواای به صورر آنی ثبت زی داد 
 زورد تایید ااقا شد  است.

چا  عواای  جهتدر  سیستم  های  اقتصادی  ا  فنی  پارازترهای  ای  ی RSSدار  آناه  فرد  به  زنلصر  که    های  است 
تر  کنترو بهتر   توا د به کارکرد طوال ی پارازترها زیکند که اه جمله این های عواای را به استواد  اه آن تتویق زیشرکت

 عدم اابستدی به ا تیا  زته  ریسک پایین  علمکرد عواای ا ساد ی استواد  اشار  کرد.
های همسایه ا  دار ا افپی کتورزان ا زیادین زتترن بین ایران ا کتور های جهتآاای اطالعار عواای چا با جما

های  وت ا  اه در ایران  توان زتوجه شد که زتکالر ریش آزد  در عواای چا ا خارجی زی  با زپایسه تجار  داخلی
 زندی اه سیستم عواای هدایت شو د  است. عمدتًا زتکالر ابتدایی ا به دلیل  بود تجربه در بهر  

های سه درجه  چا   90های بیتتگی زا ند هاایه بیش اه های  زارش شد  در خااج اه کتور  ریچید ی هر چند در عواای
بسیار    RSSهای زیتلف اجود داشته ازا تعمیرار ا آسیب دیدن سیستم  بعدی با تغییر زسیر فرااان ا عواای »ساه د«

ریزی اه ریش تعیین شد  ا به دلیل کاهش  ها به صورر بر ازهکم تر بود  است. البته قابل ذکر است که در این عواای
(  RSSهای داان چاهی ا ابزار عواای هدایت شو د  )هزان زوتور اه ترکیب هم   RSS زیزان کار کرد ا استهالن سیستم

 استواد  شد  است.
ها تا عداد قابل توجهی کاهش  ( هزینهRSSزسلم آن است که در صورر استواد  اه سیستم عواای هدایت شو د  )

 ی خواهیم بود. یابد ا در  تیجه شاهد سود اقتصادیافته ا در زپابل  گخ عواای افزایش زی 
اه کتور  اعتماو شکست ا آسیب دیدن سیستم   ایران ا خااج  یا همان عواای هدایت   RSSطبق تجار  عواای در 

های  وت ا  یگی اه این سیستم در عواای چا شو د  درصد پایینی است. بنابراین اه  ظر فنی ا اقتصادی پتا سیل بهر 
در زپایسه با زوتورهای داان چاهی    RSSهای تعمیرار   ظر  رفتن هزینه اه در کتورزان اجود دارد هیرا عتی با در  

زعموو  باه هم استواد  اه این سیستم زپگان به صرفه است چرا که زوجب کاهش هزان عواای ا در زپابل افزایش 
 .شودسرعت عواای زی
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 حفاری هر چاه برایخدمات آن  تجهیز و قیمت •

 است:هر چا  به قرارذیل  یبرا RSS خدزار به طور زیا دین هزینه
 هزینه  یگای ا سا ی ❖

 هزینه تجهیز ❖

 هزینه های جا بی ❖

بود  ا هزار دالر  25  )هزینه جها ی آن هم اکنون  هزار دالر برآارد زی شننود 25  الی  23  ااها ه  هزینه این خدزار جمعا 
 است.(.ااه کاای  30 الی 25 زیا دین در بهترین عالت RSS تجهیزیک چا  با  عواای هزان

هزار دالر هزیننه   750  جمعنا   هزار دالر  25  ااه در  ظر بدیریم بنه قرار اازی  30  عوناای ینک چنا  را زینا دین  ا رهمچنین  
 .داشت.(چا  باه تت خواهد  4 ساخت تجهیز با ا جام خواهد بود )سرزایه  ذاای یک چا   خدزار عواای

 
 حجم بازار داخلی  •

های ا جام شنند  در شننرکت زلی  وت ایران در عاو عاضننر غر  کااان بیتننترین تپاضننا برای دریافت  آخرین بگرسننی طبق
 ا  اه ا وت جنو   زناطق  وت خیز فالر قار   زهندسننی ا توسننعه  وت   های تابعه  ظیر:دارد. شننرکت  RSS  خدزار

 .دار دااا دان بیتترین تپاضا را 
 دکل آن فعاو اسننت. با این عسننا   یاه سننالیا ه بر اسنناس ظرفیت دکل در 65  الی 60  که اه این تعداد  دارد  دکل  80  )ایران
 هزار دالر باشند به اعتسنا  750 چاهی  RSS  خدزار عواایه ا ر هزین  .اسنتچا  ختنکی ا دریا    40 عداقل سنالی کتنور

 (.استزیلیون دالر  30 عداد به RSS چا  در ساو عجم باهار خدزار عواای 40
 

 حجم بازارخارجی •

 3000 ها سنالیاین کتنور تا قبل اه تلریم اسنت. همچنیندکل عواای فعاو  450 در کتنور ااسنیه  زدیک بهطور زثاو  به
هزینه زیلیارد دالر در سناو    2 بیش اه هزار دالر   750 داد  اسنت ا به اعتسنا  چاهیزیا جام    RSSعواای   چا  خدزار

 این خدزت بود  است.
 شود.عرضه زیRSS  هزار چا  خدزار 15 زیا دین در د یا سالی

های دارای این شنرکت. داااقا  عنوان یک زلصنوو خرید ا فگاش  می شنوداین تجهیز در د یا بهالهم به ذکر اسنت برای )
ا خدزار آن قیمت  ذاای   بود اصنننطالعا در د یا این تجهیز خدزت زلور    عرضنننه زی کنند ا زلصنننوو خدزار آن را

با   ( دریک توافق زتنارکتیBaker Hughesبیکرهیوه )  شنرکت  البته جهت آشننایی فنااران قابل ذکر اسنت کهشنود.  زی
 ا جام داد  است.( دالر زیلیون 3.5 شرکتی چینی ساخت یک تجهیز را عداد
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 در عاو عاضر در دسترس هستند: "RSSسیستم  وا " سه 
 

✓ Point-the-bit  

✓ Push-the-bit  

✓ Hybrid RSS  

Point-the-bit : 
 

دهد. ا لراف زورد  یاه با استواد  اه یک  پطه  این ابزار دارای یک افست داخلی است که زته را در جهت زورد  ظر قرار زی 
آید. این ابزار دارای یک سیستم داخلی  زلوای  زدیک به زته یا عتی یک شوت که دارای هاایه افست است به دست زی 

.  استدر عین فتار چرختی جهت به دست آاردن  یگای خم زوتور برای ا لراف شوت زتصل به زته در هاایه دلیوا  
ا هیر    COLLARبا    point-the-bitهای  ه سیستم دا  مو ه  ترتیب در تصاایر  به  را    دارائه شغیرچرختی ا چرختی 

 است.
 

 
 

 

 

 

 

 RSS ساختار کلی 
 

 point the bit وا  RSS. شماتیک زوهوزی اه 10شکل 

 point the bit fully rotating وا  RSS. شماتیک زوهوزی اه 11 شکل
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های زورد  یاه برای  " قرار دادن زته در جهت زورد  ظر در یک هاایه به زنظور ایجاد زنلنی point-the-bitهای "هدف سیستم

زداام   طور  به  عواای  رشته  عین چرخش  در  چا   زسیر  ابزاراستا لراف  فرآیند  .  جدید  بدان  Point the bitهای   slidingرا 
stablizer   کند.  زوتور داخلی تغییر زی   وت زته به طور زداام توسط یک سگایه شهای دیدر ابزار هاادر طراعی   .دهدا جام زی

کند. هزا یکه دستدا  تصمیم به هدایت داشته باشد افست را در  ابزار جهت را ثابت عوظ زی    tool faceسگا زوتور  سبت به  
 چرخا د. زی   collarجهت زعکوس  

 

 

 

 

Push-the-bit : 
کند. در  را در جهت زعکوس زنلرف زی  BHA"ا د که "استواد  کرد این زکا یسم اه یک "پد" برای فتار بر اای ساه د  در  

ها "پدها" یا اه طریق ا لراف  ل عواای اه زسیر جریان اصلی در طوو ابزار که برای باه کردن "پدها" استواد  این سیستم 
را ا جام    "پدها"کنترو     خلیسیستم هیداالیک دا  4یا    3ها با استواد  اه  کنند یا با باه ا بسته کردن لنت شود کار زی زی
کنند. استواد  اه "پدهای" تلریک شد  به صورر هیداالیکی  دهند. اکثر ساه د ان اه ااش هیداالیکی استواد  زیزی

 شود.ا هدایت ابزار ا زته عواای در جهت زورد  ظر زی   side forceبرای فتار به دیوار  چا   باعث تولید 
 

 

 

 

 point the bit servo motor وا  RSS. شماتیک زوهوزی اه 12شکل 

 push the bit وا  RSS. شماتیک زوهوزی اه 13شکل 
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این ابزار اه طریق استواد  اه پدهای هیداالیکی برای فتار دادن به کنار  چا   زته عواای را در جهت زورد  ظر هدایت 
ی عواای  به طور کنترو شد  به دیوار   که در هندام چرخش رشته  بود برای زثاو در شکل باال ابزار دارای سه پد    .کندزی

 .کند درعالیکه شیرهای کنترلی زرکزی ثابت هستندچا  فتار اارد کرد  ا زته را هدایت زی 
 

Hybrid RSS : 
) گخ ساخت:  رخی     Build-Rateای که الهم باشد قادر به ارائه  این ابزار اه هر هاایهزار ترکیبی اه دا ااش قبلی است.  این اب

شود  که در آن زسیر چا  افپی اه طریق خم )زنلنی( اه عمودی  است که بر عسب درجه در ااعد طوو ا داه   یگی زی 
 است.  کند( یا هاایه باال به سمت هاایه کم یا افپی زورد  ظر عرکت زی

 کند.بیتتگی ارایه زی  doglegهای دیدر این سیستم  سبت به ااش
 

 

 

 
 دهد. زی  ئهرا ارا باالیی   build up rate    (17 d/ 30 m)این سیستم 
 دهی زته دار د.   یگا اارد کرد  ا سعی در جهت   sleeveها دارای پدهای داخلی هستند که در جهت خالف  این سیستم 

 
 
 
 

  وا هیبرید  RSS. شماتیک زوهوزی اه  14شکل
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 : سیسستم کنترل هدایت پذیری
 

 ردد ا سپس زلاسبار تصلیح پارازترها  به سطح ارساو زی   LWDا بعضا   MWD, RSSابتدا اطالعاتی اه    RSSدر ابزار 
 ردد شازل زاایای چرخش  جهت  شیب    ردد. اطالعاتی که به سطح ارساو زی چا  ارساو زی   ا جام شد  ا به داان 

اجود    RSSاطالعار اضعیت   در صورر  ارساو زی   WELL LOGGING  اطالعار  LWDا  اا  به سطح   ردد. سیستم 
ابط ریاضی ا فیزیک زلاسبار الهم را ا جام داد  ا فرازین زورد  یاه را جهت ارساو به ته چا  صادر سطلی بر پایه اا

 کند.زی
 

 
 

 

عوازل ا پارازترهای هیادی در عین عواای زوثر هسنتند که این عوازل زمکن اسنت در عین عواای بنا به خواسنته زا ریش 

ا جام شند  در سنطح ا ارسناو آن به ته چا  بسنیار   اصنالعارها یا  وا سناه د که در چنین شنرایطی  زن جمله فتنار پم    گاد

. زلاسنبار اسنتبینی زسنیر  کار تنا خواهد بود. یکی اه اظایف زهم بیش هدایت اا سنطلی  زلاسنبار هدایت ا ریش

 یرد. این زلاسننبار با اطالعار ا بعدی ا جام زی  3هت به شننکل  زسننیر به طور ریوسننته با اسننتواد  اه اطالعار هاایه ا ج

زلاسننبار آپلود شنند  بر ابزار داان چاهی زدام در عاو چک شنندن هسننتند که ا ر هزا ی  یاه به ارسنناو فرزان جدید به ابزار 

  ردد. و زیبه دکل ارسا WOBیا  ROPبود این ازر عاصل  ردد ا دستورار الهم جهت  DOWNLINKداان چاهی اه طریق 

 RSSهای یک سیستم سایر بخش
 

 RSS. بلون دیا رام کلی سیستم کنترو 15شکل 
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MWD 

 

 : DOWNLINKسیستم 

اه سطح    RSSشود. کنترو  طور  سترد  برای عواای زنابا  وت ا  اه غیر زتعارف استواد  زی به    RSSسیستم فرزان  
  با  RSSآید  که راهی برای ارساو دستورار بر عسب تپاضا  اه سطح به پایین چا  ا  به دست زی   Downlinkingتوسط 

عواای است.  عواای  جریان  ل  تغییر  گخ  اه  برای هدایت  های جهتاستواد   اه    RSSدار  چا   طگح    Downlinkطبق 
در عمق قابل توجهی    Downholeبزار  به ا  Downlinkیک فرآیند طوال ی است ا ارساو    Downlinkingکنند.  استواد  زی 

زمکن است بیش اه د  دقیپه طوو بکتد. البته قابل ذکر است که این ااش ارساو اطالعار به پایین تا این للظه تنها  
بود  است. عملیار ا    BAKER HUGES , SCHLUMBERGER HALLIBERTONهایی  ظیر  ااش ریتنهادی شرکت 

های سیستمی   کند که در صورر اجود  ویزرا زطگح زی   Downlinkingبط با  های زیدا ی یک زوضوا زهم زرت زارش
 رفتن اطالعار ارسالی اه اای سطح به پایین توسط  ل عواای کار بسیار دشواای است    Stick-Slipلگهش ا ارتعاش هیاد  

 ا طراعی یک سیستم زورد اعتماد بسیار پرهزینه است. 
 

 

 

 

 

 

 

های  ل دارای فریم هزا ی زتیصی هستند  لذا هر پالس زلداد  زتیصی اه هزان را فرصت دارد  که پالسی اه آنجای

اینصورر زوجب خطا در آشکارسازی خواهد شد. هر پالس عاای سه بیت داد  است که بیت   تا ظاهر  ردد در غیر 

Parity  کند که در اینصورر هر پالس بطور زعموو  اه للاس هزا ی  هر بیت سه ثا یه را اشغاو زی شود. را  یز شازل زی

  ه ثا یه خواهد بود. 

 RSSدر ابزار    DOWNLINK. سیستم 16 شکل
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کنیم.  قرار داد  ا بصورر سه بیت سه بیت اه سمت راست جدا زی  LSBرا بجای    Parityها ابتدا بیت  برای تولید پالس

را   باالیی  را یک پالس عسا  کنیم ا سه بیت  این سه بیت  اه  را    MSPا ر هر یک  پایینی  در    LSPا سه بیت  بنازیم  

  Parityهای هتت بیت ا یاهد  بیت با  ارساو خواهد شد. الهم بذکر است که این ااش برای داد    MSPاینصورر ابتدا  

که طوو هر پالس یک ا  یم ثا یه است   جوابدو خواهد بود که بتوا د توسط  رم افزار قابل آشکارسازی باشد. اه آنجایی

جایدا  ااهشی هر پالس باید  صف این هزان یعنی هوتاد ا پنج صدم ثا یه تغییر کند ا همچنین چنا چه هر پالس اه  

 .بیتتگی اه داد  خواهد بود. این زطلب در شکل هیر  مایش داد  شد  است للاس هزا ی زادتر ظاهر  ردد بیا در ااهش

 

 
 

شود ا  یز چون   یگی هزان پالس بعدی زلسو  زی اینکه هر پالس زرجعی برای ا داه    در زورد شکل باال قبل اه هر چیز

توان ارساو  مود  عدد هوت است.  است  بنابراین بیتترین عددی که با هر پالس زیهر پالس عاای سه بیت داد   

که فاصله بین دا پالس کمترین زپدار زمکن است عدد آزد  صور ا در    آنجایی عاو هما طور که اه شکل ریداست

 .استکه دارای بیتترین فاصله است  عدد هوت آنجایی 

 :الکترونیک درون چاهی
 :MWDبیش 

عدد سننننسنننور  3عدد سننننسنننور شنننتا  سننننج ا   3ن  دکه با دارا بو  اسنننتیک دسنننتدا   اابگی با کاربرد خا    MWDابزار 

های زربوطه  ا جما آاای زپادیر این سنسورها ا با قرار دادن در فرزوو Zا    X,Yزغناطیس سنج در راستای زلورهای 

دسننننتدنا   هااینه  سننننبنت بنه خط عمود بر هزین ا هااینه  سننننبنت بنه خگاجی زربوط بنه اطالعناتی اه قبینل چرخش در زلور 

شنماو زغناطیسنی هزین را فراهم زی سناهد. همچنین اطالعاتی  ظیر دزای زلیط ا زپدار شنار زغناطیسنی زلیط  یز 

م ا  و ه سنننی یگی هیچکه در عین عواای بین ابزار ااسنننطلی ا ابزار ا داه فراهم زی  ردد. الهم به ذکراسنننت اه آنجایی

اه  ل زیصنو  عواای برای ارسناو اطالعار به سنطح اسنتواد     بود  ادر ااقا اتصناو الکتریکی برقرار   کابلی اجو  دارد

. اه جمله این اهداف استشود که ارساو اطالعار هدف آخر آن  کنند. این  ل به چند زنظور در عواای استواد  زیزی

توان اه کند  بنابراین  میکه زته عواای فتنننار هیادی را تلمل زیآنجاییاه   .توان به چرخش زته عواای اشنننار   مودزی

توان زته را لذا با قرار دادن یک فتنار ثابت در لوله عواای ا  ردش  ل زی  کرد یگای الکتریکی برای چرخش آن اسنتواد  

ا کنل زسننننیر خود را  بنه چرخش درآارد. همچنین بنه جهنت چرخش  نل عوناای  این  نل همنا نند ینک رادیناتور عمنل کرد 

 .خنک زی ساهد

 های ارساو اطالعار توسط  ل عواای . پالس 17 شکل
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دسنتدا  اسنت که   Zا   X    Yهما طور که اه شنکل ریداسنت دسنتدا  دارای سنه سننسنور شنتا  سننج در راسنتای زلورهای 

آن داان دسنتدا  قرار دارد ا قابل زتناهد   یسنت ا   Zا د ا البته سننسنور بصنورر  ود درجه عمود بر یکدیدر قرار  رفته

ااد. این ها زتترن بود  که یکی اه آنها به خگاجی زیهمچنین دا سنسور دا زلور زغناطیس سنج که یک زلور آن

 دسنتدا  دارای دا کا کتور در باال ا پایین آن اسنت که هرچند اه  ظر اتصناو الکتریکی باهم هیچدو ه فرقی  دار د ازا به

 شود. یگی هاایه درست  کا کتور باالیی به باتگی ا کا کتور پایینی  یز به تر سمیتر یا ابزار  ازا زتصل زیجهت ا داه 

 

 

 :باشدشازل دا هیر زجموعه توا د زی  RSSبیشالکتگا یک 
  RSSهای سیستم کنترو اکچویتر پد -1
2- readout  RFID  ( (Radio Frequency Identification در سنننیسنننتم بر پایهDOWNLINKING  های با تگ

الکتگازغناطیسنی ا یا سنیسنتم زکا یکی ا الکتگا یکی خوا دن اطالعار افزایش یا کاهش فتنار  ل که عاای 
 .است DOWNLINKINGاطالعار 

پس اه دریافت اطالعار ارسننالی اه سننطح ا زلاسننبار زجدد بر پایه رسننیدن به زسننیر ریش فرض    الکتگا یک این بیش
  ماید.  یگای الهم جهت کج کردن  ون زته را به پدها اارد زی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سیستم ا داه   یگی عین عواای 17 شکل

 RSS یگی در  . الدوریتم تصمیم 18شکل 



 

 

 RSSراهنمای شرکت در چالش 

 

 
 

 یحفار زیتجه یبردارساااخت و بهره ،یطراح فناارا ه   وآارا ه ا بدیا در هزینه هایطگحارائه  هدف اه بر زاای این چالش 

بنا توجنه بنه اایکردهنای ریتنننننهنادی ذکر شنننند  در بیش الزازنار ا    وابسااااتاه یهاای( و فنااورRSS) یدوران ریپاذ  تیا هادا

چاهی در زیادین  وتی ا  ازی سننازی  تسننت زکگر ا اسننتواد  عملیاتی داانبه زنظور بوزیراهنمای چالش  زالعظار

شننود   های دا ش بنیان افناارکتننور دعور زیلذا اه  یبدان  صنناعبان اید  ا شننرکتااقا در ختننکی کتننور اسننت.  

 .های فناارا ه ا  وآارا ه خود را اه طریق سایت اینوتن ارساو  مایندطگح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع محوری چالش                   
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 : رددزی  ارائهاست که  در ذیل الکتگا یک  این بیش شازل استا داردهای طراعی ا ساخت بیش زکا یک ا 
 

 :استانداردهای مکانیکی 
بیتتر بود  است   های تولید باالتر  به زنظور استیراج  وت ا  اه بیتتر اه هیر هزین  تاریخ  تان داد  است که عمق چا  

 ه تنها دزا در  . ها   یز افزایش خواهد یافت  دزای چا یابند. در  تیجه ها به طور ریوسته افزایش زی بنابراین عمق چا 
چاهی  یز به طور قابل توجهی باالتر است.  های کم عمق است  بلکه فتارهای داان های عمیق بسیار باالتر اه چا چا 

  کاربردهای قطعار الکتگا یک  سنسورها   HPHTهای دزا باال ا فتار باالبندی ا تلمل دزا در چا بنابراین  الزازار آ 
های عملیاتی استواد   ترین زلیط دشواردر   RSS هاسیستم   .کنداالستوزر ا زواد غیر االستوزر را با چالش زواجه زی 

شود که اه  ظر استواد  زی  چاهیا داه   یگی داان زارزس در اب- اه بریلیم   APIا     NACEشو د. طبق استا داردهای  زی
باال است زپاازت  با  فوالدهای  اه  بسیاای  زکا یکی شبیه  به     خصوصیار  زپاازت  دارای  فوالدها  با  زپایسه  در  ازا 

 زغناطیسی است ای ا غیر عرارتی ا همچنین غیر جرقه  هدایت (IACS %65-16)خورد ی بهتر  هدایت الکتریکی باالتر
 درجه سا تیدراد کار کند. 150توا د به طور زداام در دزای زی   RSSابزار .
برابر   RSS ابزارهای  در  اه فتار هیداااستاتیک ا فتار زعکوس  طراعی شد  psi 15000برای زپاازت  ترکیبی  البته  ا د. 

زی  عد  زدیک  این  به  بندرر  زهم آ لذا    .شودسیستم  اه  یکی  زطمئن  طراعی بندی  پارازترهای  طبق است  ترین   .
بندی آ .  استبندی اصلی ترین کاربرد اه زواد الستیکی اایتون در صنعت داان چاهی    آ استا داردهای بین المللی 

باشد.  psi 000 10تا   psi 1000استاتیک ا دینازیکی بین اجزای زکا یکی است. فتارهای زتناا  داان چاهی زمکن است اه  
را   O-rings زواد ارائه  برای  خا   طور  شد بندی  آ های  علبه  زواد  تولید  ا  ریدهای  استا دارد  بندی  آ ا د  با 
 ا د.  آهزایش شد API 6A / 6D المللی زا ندبین

های جا بی  یز به طور چتمدیگی بیتتر اه ضربار زلوای در عین عواای عادی  های عواای شدر شوندر سیستم 
سیکل   100000زیلی ثا یه در طوو    0.5 رم برای    500به طور کلی برای زپاازت در برابر ضربار تپریبی   RSS ابزارهایاست.  

 ا د.طراعی شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :استانداردهای طراحی
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 استانداردهای الکترونیکی:
  اه جمله دزای بسیار های سیتبسیاای اه صنایا به د باو طراعی ا ساخت الکتگا یکی هستند که بتوا د در زلیط   

ب اه هباال   خااج  باید  که  الکتگا یکی  طراعی  بود د هندام  زجبور  زهندسان  سنتی   طور  به  کند.  کار  اعتماد  قابل  طور 
زلداد  دزای طبیعی کار کند  به خنک کنند  فعاو یا غیرفعاو اعتماد کنند  ازا در برخی اه کاربردها  خنک سازی زمکن 

های سیستم الکتگا یکی اه جمله سیلیکون   بسیاای اه جنبهآید که  هایی را به اجود زی  یست به همین دلیل چالش
بسته  آی وا  سرازیکی  تکنیک سیبندی  ا  زیها  قرار  تأثیر  تلت  را  طراعی  در های  کاربرد  عاودهد.  بزر ترین  عاضر 

در کاربردهای داان چاهی   .استدرجه سا تیدراد( در صنعت  وت ا  اه ا عواای  150 )  الکتگا یک با درجه عرارر باال
هزین   هیگهزینی چا  است. در سطح جهان  شیب زعموو  رزایی  اه عمق  تابعی  کارکرد  درجه سا تی  راد/    25دزای 

 . استکیلوزتر عمق است  البته در برخی زناطق  این زپدار بیتتر  یز 
های سیت  ه تنها در دزای باال بلکه در برابر ضربه ا لگهش شدید  یز  ی زورد استواد  در زلیط غالبًا  قطعار الکتگا یک 

های دارای لید   آی سی   اه دهند  باید زپاام باشند. لذا طبق استا داردهای داان چاهی بسیاای اه زهندسان ترجیح زی 
دهند. این زسئله بیتتر باعث زلداد  ارائه زی  PCB تگی بهدار استواد  کنند  هیرا اتصاو قویباو  SMT یا DIP زا ند

 های کوچکتر ا بدان سر   رایش دار د.شود  هیرا سایر صنایا به سمت بستهشدن ا تیا  دستدا  زی 
دهد. اه  ظر تارییی   های الکتریکی ا الکتگا یکی را ارائه زی شرایط پذیرش برای ساخت سیستم IPC-A-610D استا دارد

 ها پرداخته است.  تر است که به اصوو ا تکنیک اژ الکتگا یکی شازل یک آزوهش جازااستا داردهای زو ت
کند که بصورر خارجی یا داخلی  شرایط ترجیلی  قابل قبوو ا  ازنطبق بودن را توصیف زیIPC-A-600H-2010  استا دارد  
پذیرش اه هم  زعیارهای  J-STD-003 اIPC-6010 شو د. در اسناد استا داردهای سگیهای چاپی زتاهد  زیدر صوله
 . ا د تا زلصوو بردهای چاپی الکتگا یکی در هر یک اه سه کالس ااهیابی شودجدا شد 

شازل زلصوالر با عمر زلداد زناسب برای کاربردهایی که  یاه به عملکرد صلیح زلصوو تکمیل شد    -1کالس  
 است.

طوو عمر بیتتر  یاه است ا خدزار بدان اقوه برای شازل زلصولی است که در آن به عملکرد زستمر ا    -2کالس   
 آنها زطلو  است ازا عیاتی  یست. 

شازل زلصوالتی است که ادازه عملکرد باال یا عملکرد زطابق تپاضا بسیار زهم است  خرابی زلصوو قابل    -3کالس   
 قبوو  یست ا زلصوو باید در صورر لزام کار کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 RSSراهنمای شرکت در چالش 

 

 
 

 .های ارائه شد  باید کازاًل شواف ا ااشن باشندراهکارها ا طگح  (1
ها ا آنالیزهای ارائه شد  باید اه زراجا زعتبر ا براساس استا داردهای زورد قبوو ا ارائه شد  در   زارش (2

  داشته باشد.راهنمای چالش باشند ا با زالعظار فنی زغایرتی 
 .توسیر ا شگح  تایج براساس اصوو علمی ا بر پایه زستندار ا جام شد  باشد (3
 .ا جام کار قابل باهدید ا ااهیابی باشد زراعلدر صورر  یاه ا تتییص کلیه  (4
 .های پرهزینه ا بدان توجیه اقتصادی قابل قبوو  یستاستواد  اه ااش  (5
 .ه باشدسازی ا تولید ا بو  داشتطگح قابلیت تجاای (6
 های دارای  مو ه االیه در االویت هستند.طگح (7
 باشد.  سال 4بینی زمانی ساخت این تجهیز نباید بیش از پیش (8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  های پیشنهادیشرایط طرح                  
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 شرکت ملی نفت ایران
سیاستدذاای فعالیت های صنعت  وت اعم  تاکنون عهد  دار سازان بیتیدن ا    ۱۳۳۰شرکت زلی  وت ایران اه ساو  

 .اه اکتتاف  عواای  تولید  پژاهش ا توسعه ا همچنین صادرار  وت ا  اه بود  است
های  وتی جهان به شمار زی این شرکت با در اختیار داشتن ذخیر  های عظیم هیدااکربوای  یکی اه بزر ترین شرکت

های اقتصادی ا سیاسی  جایدا  شرکت زلی  تر شدن زناسبتریچید آید. با ریترفت دا ش ا فنااای صنعت  وت ا  
ای ا همکاای با کتورهای زهم صنعتی در هزینه   وت ایران  یز ارتپا یافته است. اه این اا سیاست های زلی  زنطپه 

 .تازین ا گیی ا ایجاد ثبار در باهارهای جها ی  وت در دستور کار این شرکت قرار دارد

 ن بالقوهبرخی از مشتریا
 یر د باهار داخل کتنور بود  که زتنتریان  باهار هدف االیه این شنرکت برای خدزاتی که با ابزار سناخت داخل صنورر زی

 :باشدآن به شگح ذیل زی

 های تمازًا دالتی: زتتگی

 شرکت  وت زناطق  وتییر جنو   (1
 شرکت  وت زناطق زرکزی ایران   (2
 شرکت  وت فالر قار  ایران  (3
 شرکت زلی عواای ایران   (4
 زدیریت اکتتاف   -شرکت زلی  وت ایران (5
  وت ا  اه پارس  (6

که عالا  بر اینکه زالک زیدان هسنننتند  توسنننعه   بود های دالتی ذیل شنننرکت زلی  وت های فوق  شنننرکتشنننرکت
اای داشنته ا در کنار سنایر ریما کاران  یمه )به جز شنرکت زلی عواای ایران که زاهیت ریما ک هسنتنددهند  زیدان  یز  

 دهند(.های زالک زیدان  تلت ریما ی خدزار توسعه زیدان ارائه زیدالتی یا خصوصِی توسعه زیدان به شرکت
  د اه:اهای  یمه دالتی یا خصوصی توسعه دهند  زیدان عباررزتتگی

  بیا ) ((شرکت پتگا  وهر فرا ساعل کیش )ذیل قرار ا  ساه د ی خاتم اال (1
 شرکت تنکو )ذیل قرار ا  ساه د ی خاتم اال بیا ) (( (2
 شرکت فرادست ا گیی فالر )ذیل قرار ا  ساه د ی خاتم اال بیا ) (( (3
 شرکت عواای ا اکتتاف ا گیی  ستر پارس )ذیل بنیاد زستصعوین ازام خمینی )ر (( (4
 شرکت عواای شماو )ذیل بنیاد زستصعوین ازام خمینی )ر (( (5
 ای زپنا )ذیل شرکت زپنا(شرکت عوا (6
 های هیر زجموعه اهارر  وت(شرکت بین المللی عواای )ذیل شرکت  یکو اه شرکت (7
 های هیر زجموعه اهارر  وت(شرکت توسعه پتگا ایران )ذیل شرکت  یکو اه شرکت (8

 
 

  درباره متقاضی                  
 



 

 

 RSSراهنمای شرکت در چالش 

 
 شرکت توسعه  وت ا  اه پرشیا )ذیل ستاد اجرایی فرزان ازام )ر (( (9
 )ذیل ستاد اجرایی فرزان ازام )ر ((شرکت توسعه عواای تدبیر  (10
 شرکت زهندسی ا ساختمان صنایا  وت )اایک( )ذیل صنداق باه تستدی صنعت  وت( (11
 شرکت توسعه صنایا  وت ا ا گیی قتم )ذیل صنداق باه تستدی صنعت  وت( (12
 شرکت  لوباو پتگا تک کیش  (13
 شرکت زهندسی ا توسعه سگان آذر )ذیل صنداق باه تستدی صنعت  وت( (14
 شرکت زهندسی ا خدزار عواای سگان کیش )ذیل شرکت  لوباو پتگا تک کیش( (15
 شرکت زهندسی ا ساخت تاسیسار دریایی ایران )ذیل صنداق باه تستدی  وت ا  یگای ا تظازی( (16
 شرکت پتگا پارس )ذیل صنداق باه تستدی صنعت  وت( (17
 شرکت  وت ا  اه پاسار اد )ذیل با ک پاسار اد( (18
 وصی(شرکت دا ا ا گیی )خص (19

های زالک زیداِن  هایی با زاهیت یا اابسننتدی به دالت بود  ا اه شننرکتهای فوق به جز دا زورد آخر  شننرکتشننرکت

  EPD   EPC   EPDS EPDFهنای توسننننعنه زیندان را بنا َاشننننکناو قراردادی زیتلف زنا نند  هیر زجموعنه اهارر  ونت  پگاژ 

EPDFS  BY BACK  یاIPC  رد د.دار زیعهد   

 :اونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیانمع معاونت

ارتپای  این  هاد   هدف  با  ا  ضگارر  بر  افزایش بنا  طریق  اه  زردم  ه د ی  کیویت  افزایش  ا  ثگار  تولید  زلی   اقتدار 
های آن ایجاد شد  ها ا علپههای فنااای ا  وآاای در کتور ا ارتپای » ظام زلی  وآاای« ا تکمیل زؤلوهتوا مندی

دا شدر   است. »اقتصاد  توسعه  همچون  دیدگی  اهداف  این  هاد  همایجاد  ا  هماهندی  طریق  اه  افزایی  بنیان« 
های عرضه ا دستداهی  ارتپای ارتباط »دا ش« با »صنعت« ا »جازعه«  تسهیل تبادالر بین بیشبیتی ا بین بین

بنیان  یز زد  ظر بود   های دا ش شرکت  سازی دستااردهای فنااای ا  وآاای ا توسعهتپاضای فنااای ا  وآاای ا تجاای
دار زلی زصگح در  های راهبردی ا االویت عالا  بر زوارد زذکور برای این زعاا ت اهدافی چون توسعه فنااای است.

المللی علمی  فنااای ا  وآاای ا توسعه دیپلماسی علمی ا فنااای  یز   پته جازا علمی کتور ا اعتالی ارتباطار بین 
در راستای تلپق اهداف فوق ا پاسیدویی به  یاههای جازعه اظایف زتعددی برای این زعاا ت در   است.تعیین شد   

بیتی ا    ریزی  هماهندی بینتوان به بر ازه ظر  رفته شد  است. اه جمله زهمترین این اظایف در سطح کالن زی 
کالن توسعه علم ا فنااای کتور اشار     هایهای توسعه ا سیاست افزایی در » ظام زلی  وآاای« ا بین بر ازههم
اه شرکت  کرد. با زلوریت عمایت  دیدگی  یز  این اظایف کالن  اظایف  کنار  دا شدر  تپویت  های  به طور کل  ا  بنیان 
سازی  بنیان در  ظر  رفته شد  که در بر یر د  زواردی چون  توسعه فنااای  تپویت فرآیند تجاایهای اقتصاد دا شپایه

های طراعی زهندسی  عمایت اه  سترش فعالیت تلپیق ا  بنیان ا شرکتهای دا ش اه زوسسار ا شرکتا عمایت  
بنیان  ارتپای کارآفرینی فناارا ه ا بهبود فضای  های دا ش توسعه در کتور ا ارتپای توان »زدیریت فنااای« در شرکت

بنیان  توسعه ساه ا کارهای  ا خدزار دا شهای کتور جهت تولید کاالها  بنیان ا هدایت سرزایهکسب ا کار دا ش
های خصوصی  بنیان  عمایت اه ایجاد ا توا مندسازی تتکلپذیر ا تأزین زالی الهم در اقتصاد دا ش ذاای خطرسرزایه

باهار برای تولیدار  در هزینه تولید ا توسعه صادرار کاالها ا خدزار دا ش باهارسازی ا تضمین  بنیان  تلریک تپاضا  
 .بنیان ا ... استلی ا باهاریابی ا صادرار کاالها ا خدزار دا ش داخ
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 مراحل و زمان بندی شرکت در چالش                  
 

االیه دااای  اه  برتر  تیم اه    پس   مو ه   ساخت  جهتهای 
 .شودعمایت زی  زلصوو

 ثبت نام و ارسال طرح

و داوری مرحله  غربالگری

 اول

 هایداوری فنی نمونه

 شده ختهسا 

شرکت زرعله  این  تا  در  دار د  فرصت  فنااران  ا    15کنند ان 
به    1402  زا اردیبهتت  اقدام  چالش   سایت  به  زراجعه  با 

 . کنند  در قالب فرم زورد  ظر ارساو طگح ریتنهادی 

 های ارساو شد  زورد غربالدگی ا دااایدر این زرعله طگح
  یر د.قرار زی توسط دااران زتیصص 

 تولید نمونه محصول

هزانتیم بر ازه  یک  اساس  بر  برتر   ا های  بندی زتیص 
ها ا الزازار تعریف شد  اقدام به تولید زطابق با شاخص
 . کنندزی  مو ه زلصوو 

ا  کارشناسان  توسط  شد   تولید  زلصوالر   مو ه 
شاخصبر    ان زتپاضی شد اساس  تعیین  الزازار  ا   ها 
 . خواهند شدااهیابی  

 حمایت از ساخت نمونه

 معرفی به متقاضیان 
فرآیند  ا   تعیین شد   کارشناسان   اساس  ظر  بر  برتر  تیم 
صنعتی   تولید  ا  همکاای  جهت  زتپاضیان  به  زعرفی 

  ردد. زلصوو تسهیل  زی 
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 فناوری و اقتصاد دانش بنیان  ،علمی معاونتهای حمایت
 

تهيه ا تنظيم  پتنه را  طراع،  سناخت  بر ازه كااي ا هزا ، آهزون )آهزارتنداه،  كار اه، ا زيدا ،( ا ارائه کمک به  ❖

 هاي تابعه.خدزار فن، ا زهندس، به شركت

 افراد با تجربه جهت ريتبرد اهداف پگاژ .های برتر اه طریق زعرفی به تیمزتاار   ❖
 . RSSبنيان جهت ساخت تجهيز هاي هارت، دا شتوسعه فنااران ا شركت  های برترتیم ده،شتا عمارت اه فرآرند  ❖
 .ها ا توليدار دا ش بنياناه شوراي راهبگي فناااي  RSSاخذ زجوه پگاژ  ساخت تجهيز تسهیل در  ❖
هاي قا و ، زوجود   با استواد  اه كليه ظرفيتRSSهاي ريتنهادي در هزينه ساخت تجهیز  همكااي در توسعه فنااای  ❖

 ظير عندم الزام بنه ا جنام تتننننريونار قنا ون بر زااي زنناقصننننار براي توليند بنار ااو اقالم فنناارا نه ا راهبردي در زعنازلنه بنا 
 هاي دا ش بنيانشركت

هاي دا ش بنيان جهت تسنريا ا تسنهيل ااردار برخ، اه تواد  اه تسنهيالر ار    مر ، شنركتسنازي شنرارط اسن فراهم  ❖
 هاي پگاژ .اقالم كليدي با هدف كاهش ريسك اجراي فعاليت

 .RSSهاي آهزارتداه،  كار اه، ا زيدا ، تجهيز هاي زورد  ياه آهزونارجاد هيرساخت  ❖
زتناسب با ضوابط    RSSهاي زيدا ، )بگرس، عملكرد( تجهيز    ساخت ا اجراي آهزونتازين زنابا زال، زورد  ياه طراع، ❖

 توسعههای تلپیق ا % اه هزینه۵۰تا سپف  ا قوا ين جااي زعاا ت
 ها ا تسهيالر كم بهر .عمارت در قالب تلپيق ا توسعه اه زلل هزينه قطع، شد  زاليار شركت ❖
 زیلیارد توزان 20تا سپف اه ساخت زلصوو عمایت  ❖
ها با تسننهيل ا تسننريا در فرآرندهاي با ك، ا اعطاي تسننهيالر اه طريق صنننداق    ازهارجاد سنناه ا كار صنندار ضننما ت ❖

 رعارت ضوابط ا قوا ين جااي زعاا ت.
 

 ملی نفت ایران شركتی هاحمایت
 

 تتكيل كنسرسيوم ا ريتنهاد آنها به زعاا ت. عائز صالعيت به زنظور های طگح فرآرند شناسار،همكااي در  ❖
 تازين داخل، ا خارج، اقالم ااردات، پگاژ .  همكااي ا زتاار  در شناسار، ه جير  ❖
ت هنای فیزیکی ا قنا و ی زرتبط بنا اهارر  ونت برای ا جنام  خن الهم ا در صننننورر ازکنان تنازین هیرسنننناصنننندار زجوههناي   ❖

 فناارا ههای طگح
 تیصیص زنابا زالی جهت عمایت اه طگح های فناارا ه تعریف شد  ❖
هاي هاي زورد  ياه در زراعل طراع، ا سننناخت ا ا جام آهزونهمكااي در زراعل تدارن اسنننتا داردها ا دسنننتورالعمل ❖

 .RSSعملكردي تجهيز 
جهت ساخت   18بند )الف( تبصر    گي در زراعل اعطاي تسهيالر زصو  اهارر  وت اه زلل بودجه  همكااي ا تسهيل ❖

 .RSSتجهیز 
 نازنه )بنه زندر د  سنننناو پس اه زوفپينت در بر اسنننناس زوناد زوافپنت  RSSتضننننمين درينافنت خندزنار ا خريند تجهيز   ❖

 (.یهاي زيدا آهزون
بنیان زرتبط با استواد  اه ظرفیت های زوجود در صنداق پژاهش ا   در صورر  یاه سرزایه  ذاای در شرکت های دا ش ❖

 ای غیردالتی  وتفناا 
 

 های مورد نظر برای این چالشحمایت
 



 

 

 RSSراهنمای شرکت در چالش 

 

 
 

 دستورالعمل عپوق زالكيت فكگي صنعت  وت  براساسعوظ ا عدم ا تتار دا ش فن، زستیگج  ❖
در قالب بر زاای   RSSعمایت اه شنناسنایی ا به کار یگی شنرکتهای ذرصنالح ا توا مند زرتبط با زوضنوا سناخت تجهیز   ❖

 .ي فناارا ههای تخصصی و رویدادها تست
هاي پگاژ  ا تهيه ا تنظيم بر ازه  هاي تیصنصن، به زنظور شنکسنت فعاليتهمكااي ا زتناركت در بر زااي  تنسنت ❖

 .RSSكااي ا هزا ، اقالم قابل تلورل تجهیز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مشترکتعهدات و حمایت                 
 

 نحوه مشارکت در چالش
 

  مایید. ارساو innoten.ir اه طریق سایت   1402اردیبهتت زا   15خود را تا تاریخ  های ریتنهادیطگح
 با زراجعه به سایت  فرم ثبت  ام را تکمیل  مایید. 

آزاد  االیه  جهت  در غربالدگی  تایید طگح شما  سازی زپدزار الهم ا هماهندی جهت  در صورر 
 ساخت  مو ه زلصوو اه شما دعور خواهد شد.

02165013040  

www.innoten.ir 

info@innoten.ir 


