


 

 

 دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره بهینه سازی مصرف انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره اتوماسیون صنعتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 خدمات مشاوره تاسیسات آب وفاضالب از سازمان مدیریت و برنامه ریزیدارای گواهینامه صالحیت 

 

 دارای گرید یک بهینه سازی در صنعت  از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران )ساتبا( 

 

 انرژی ایران )ساتبا( گرید یک بهینه سازی در ساختمان از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری دارای 

 

 شرکت دانش بنیان در زمینه  فناوری اطالعات ، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای

 

 بهینه سازی مصرف انرژیشرکت دانش بنیان در زمینه  

 

 معدن و تجارت از وزارت صنعت،دارای پروانه فعالیت تحقیق و توسعه 

 

 1397سال حائز عنوان طرح پژوهشی منتخب وزارت نیرو در 

 

 1399شرکت برتر دانش بنیان در حوزه آب وزارت نیرو سال 

 



 

 

 ISO50001شرکت مورد تأیید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت )ایفکو( جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی 

 

 1398و  1396 های  شرکت دانش بنیان برتر تولیدی استان خراسان رضوی در سال

 

 عمل پنجمین جشنواره ملی علم تاخراسان رضوی در شرکت پژوهشی برتر استان 

 

 رتبه دو مشاوره انرژی از استانداری خراسان رضوی

 

 از شهرداری تهران در زمینه مشاوره بهینه سازی Aرتبه 

 

 از شهرداری تهران در زمینه پیمانکاری بهینه سازی Aرتبه 

 

 دریافت نشان مردمی استقالل )شهرداری مشهد(

 

 عضویت در پارک علم و فناوری خراسان رضوی به عنوان شرکت فناور

 

 مجوز سازمان صنایع و معادن در زمینه صنایع زیست محیطی، آب و فاضالب

 

 زمینه انرژی و صنایع نیروگاهیمجوز سازمان صنایع و معادن در 

 

 مشاوران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب وندرو لیستعضویت در 

 



 

 

 عضو انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

 

 استان خراسان رضوی دسان مشاور مهنعضو انجمن 

 

 عضویت در ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

 (HSE) استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 

 

 (ISO9001:2008) استاندارد سیستم مدیریت و تضمین کیفیت 

 



 

 

   

 ،بهینه سازی مصرف انرژی  در زمینه های  واهینامه صالحیت خدمات مشاورهگ

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاسیسات آب وفاضالب ازو اتوماسیون صنعتی 

 

 تاییدیه دانش بنیان فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای



 

 

  

 

  

  

 در استان خراسان رضوی 1396شرکت برتر دانش بنیان تولیدی سال  در استان خراسان رضوی 1398شرکت برتر دانش بنیان تولیدی سال 



 

 

  

 پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت،معدن وتجارتدانش بنیان استان خراسان رضوی عضویت در انجمن شرکت های 



 

 

  

 بهینه سازی صنعت از سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( 1گرید  بهینه سازی ساختمان از سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( 1گرید 

 



 

 

شرکت بررسی شده در زمینه مشاوره بهینه سازی مصرف انرژی در سطح   62از مجموع 

 دریافت کرده اند. Cشرکت گرید  13و  Bشرکت گرید   A  ،23شرکت گرید  14کشور، 

شرکت بررسی شده در زمینه پیمانکاری بهینه سازی مصرف انرژی در   47از مجموع 

 دریافت کرده اند. Cشرکت گرید   7و  Bرید شرکت گ  A ، 8شرکت گرید  5سطح کشور، 

  

 مصرف انرژی از شهرداری تهران در زمینه پیمانکاری بهینه سازی Aرتبه  مصرف انرژیاز شهرداری تهران در زمینه مشاوره  بهینه سازی  Aرتبه 



 

 

  

 معرفینامه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران  دریافت نشان مردمی استقالل )شهرداری مشهد(



 

 

  

ارزیابی سامانه بهینه سازی مصرف انرژی شرکت بهپویان به عنوان طرح برگزیده استانی 

 پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل جهت ارائه در 

منظور همکاری سازمان تأییدیه مدیر عامل  محترم سازمان بهره وری انرژی ایران به 

 های تابعه وزارت نیرو در خصوص یکی از طرح های دانش بنیان شرکت بهپویان



 

 

  

تأییدیه مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص 

 سامانه مهاپ شرکت بهپویان

 اعالم ضمانت و درخواست ترک تشریفات پارک علم و فناوری خراسان به شهردار

 مشهد مقدس رممحت



 

 

  

تاییدیه شورای شهر مشهد مقدس در زمینه نمایشگاه دائمی مصالح و  تأییدیه و معرفی جناب آقای پژمانفر نماینده محترم مجلس شورای اسالمی

 فرآورده های ساختمانی استاندارد با نگاه اصالح الگوی مصرف



 

 

  

 پنجمین تایید و ارائه سامانه بهینه سازی مصرف انرژی شرکت بهپویان در 

 جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

 شده شرکت بهپویان تقدیر شرکت آب و فاضالب مشهد از طرح های انجام

 (93)پروژه پژوهشی برتر سال 



 

 

  

توانمندی تأییدیه و معرفی آستان قدس رضوی در خصوص نتایج عملکرد و 

 فنی شرکت بهپویان

 

 معرفی و تأییدیه شهردار محترم تهران



 

 

  

تقدیر ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد از طرح های ارائه شده شرکت بهپویان 

 در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی
 2تاییدیه استانداری استان خراسان رضوی جهت مشاوره و ممیزی انرژی با رتبه 

 



 

 

  

مجوز دریافتی از اداره کل صنایع و معدن استان خراسان رضوی در زمینه 

 تخصصی صنایع نیروگاهی و تولید انرژی

مجوز دریافتی از اداره کل صنایع و معدن استان خراسان رضوی در زمینه 

زیست محیطی و آب و فاضالبتخصصی صنایع   



 

 

  

معاونت علمی و فناوری ریاست   ستاد ویژه توسعـه فنــاوری نانوعضویت در 

 جمهوری 

علم و فناوری استان خراسان رضوی و تفاهم نامه مشترک شرکت آب و فاضالب مشهد، پارک 

 شورای اسالمی شهر مشهد جهت اجرای یکی از طرح های دانش بنیان شرکت بهپویان



 

 

  

 تأییدیه شرکت فناور عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی

 

شرکت بهپویانتبریک پارک علم و فناوری خراسان در خصوص یکی از طرح  های فناورانه   



 

 

 

الح استاندارد با نگاه اصتاییدیه شورای شهر مشهد مقدس در زمینه نمایشگاه دائمی مصالح و فرآورده های ساختمانی 

 الگوی مصرف

 

  ISO 9001 نامه تضمین کیفیتگواهی

 

 HSE-MSگواهی استاندارد بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

 



 

 

 هاممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع باالدستی و فرایندی، صنایع کوچک و ساختمان  -1

  ممیزی انرژی تفصیلی با هدف استانداردسازی و کاهش هزینه انرژی در صنایع نفت و گاز تاسیسات بهره برداری نفت و گاز، پاالیشگاه ها

و پتروشیمی ها(، نیروگاه ها، صنایع فرایندی )صنایع کانی های فلزی و غیر فلزی، سیمان، خودرو،..( و سایر صنایع، ساختمان های اداری، 

 و مسکونی  تجاری 

 مدت کوتاه سرمایه بازگشت تعمیرات با -هزینه های نگهداری و انرژی های هزینه کاهش 

  با استفاده از( طراحی تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوعCarrier )و سایر نرم افزارهای تخصصی 

  انجام پروژه هایCFD  مدلسازی سیاالتی و تهویه با استفاده از نرم افزارهای(Ansys  ،fluent ) ...و 

 بهینه سازی پارامترهای برق مصرفی واحدهای مسکونی، صنعتی و اداری 

  ،با استفاده ی و مکانیک الکتریکیو یافتن نقاط تلفات در تجهیزات پیش بینی عیوب انجام ترموگرافی و آنالیز حرارتی جهت پایش وضعیت

 ThermoVisionاز دوربین 

 ید همزمان برق و حرارت  بررسی فنی اقتصادی و طراحی سیستم تولCHP   و سیستم تولید همزمان برق و حرارت و برودتCCHP   

  مطالعه و بررسی در زمینه اجرای سیستم هایOn Grid  وOff Grid  فتوولتائیک 

  به کارگیری انرژی خورشیدی در زمینه روشنایی و استفاده از تکنولوژی های نوین مانندLED  جهت بهینه سازی مصرف انرژی 

 استفاده از انرژی خورشیدی در زمینه مصارف حرارتی اعم از آب گرم مصرفی، گرمایش داخل سوله ها و ساختمانهای اداری 

 اصالح و استاندارد سازی تابلوهای برق با انجام اندازه گیری های الکتریکی و حرارتی 

 و ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژیها، مساجد و منازل و .... جهت آموزش بکارگیری مروجین در مدارس، کارخانه 

 مشعلها و تنظیم نسبت دقیق سوخت به هوا با دستگاه  و راندمان احتراق نحوه اصالح و بررسیGas Analyzer  

 حرارت بازیافت هایسیستم طراحی و سنجیامکان 

 هاو فشرده، پمپتزریق،کمپرسورهای هوایهای هیدرولیکی، دستگاههای های صنعتی، پرسکاهش مصرف انرژی و استانداردسازی کوره

 ها، موتورهای الکتریکیفن

 کنترل هوشمند موتورخانه، و هوشمندسازی ساختمان- BMS 

 ارائه راه حل های بهینه سازی و کنترل بر پایه وب 

  طراحی و اجرای سیستم های کنترل و تعمیر و نگهداری پیشرفتهCM  وPDM ت توان و ...برپایه ارتعاشات، ترموگرافی، کیفی 

 ( امکان سنجی و نصب سیستم های کنترل دورVSD) 

 بار، تعیین  پخش و فازها تعادل ها، بررسی هارمونیک تشخیص و تعیینcosφ آن از ناشی هزینه و تلفات کاهش - راکتیو بار و 

 ها و انجام اقدامات اصالحی ها و سردخانه کوره های کاری جداره عایق بررسی 

 



 

 

 هینه انتخاب ب -تاسیسات فرسودگی و توسعه های طرح مصرف، نوسان به توجه با دیماند مناسب انتخاب و مصرفی دیماند سوابق بررسی

 گزینه تعرفه مناسب برق

 مهندسی مجدد و بهینه سازی سیستم های روشنایی 

 خرابی وقوع از پیش عیوب تشخیص و یابی عارضه 

 انرژی مصرف شاخص محاسبه SEC  استانداردهای داخلی و جهانی  و ارائه راهکارهای اصالحی، مقایسه با 

 (ISO 50001)   مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژیآموزش،  -2

 بهبود فرایندهای سازمانی و بهینه سازی سیستم های مدیریت 

 انرژی مدیریت تیم تشکیل 

 حوزه  در سازمان توانمندسازی  ISO 50001انرژی فنی و مدیریتی های آموزش با 

 سازمان در استاندارد عملیاتی استقرار و سازی و پیاده انرژی مدیریت سیستم ریزی طرح 

 استقرار از پس استقرار و روند در انرژی مدیریت سیستم عملکرد بررسی 

 انرژی مدیریت سیستم داخلی ممیزی انجام 

 انرژی حوزه در مدیریت بازنگری فرآیند انجام 

 یرانا صالحیت تأیید ملی سازمان تأیید مورد های شرکت از گواهی ارائه و گواهینامه صدور ممیزی انجام از پشتیبانی و سازمان با همراهی 

(NACI) 

 و انرژی مدیریت های سیستم انرژی، مصرف مدیریت های حوزه در مدیریتی های آموزش... 

 قبیل از انرژی سازی بهینه و مدیریت سازی، شبیه افزارهای مورد استفاده در نرم های آموزش:    DesignBuilder،  Carrier،  Energy 

Plus،  Ansys،  Dialux،  Calclux ،  Catia ،  WaterGEMS،  CHP Tool ،  ... 

 تفصیلی و استاندارد عبوری، سطح سه در انرژی بازنگری های آموزش 

 ،سازمان گستره و نیاز با متناسب انرژی مصرف مانیتورینگ های افزار نرم از پشیبانی و اجرا طراحی 

 وب تحت پشتیبانی های قابلیت با انرژی مصرف اطالعات بانک ایجاد 

 اینترنت و اندروید تحت انرژی های داده انتقال و تحلیل افزاری نرم های پکیج طراحی 

 موتورخانه برق، های اتاق دیتا، های اتاق ساخت مانند) خاص های کاربری با جدید های ساختمان  ساخت  فنی الزامات و تهیه دستورالعمل 

 و...( خاص کاربری با اقامتی های ساختمان خاص، کاربری با اداری های ساختمان ها،

 موجود های ساختمان توسعه فنی الزامات و  ها دستورالعمل 

 سبز های ساختمان ساخت فنی الزامات و ها طراحی و تهیه دستورالعمل 



 

 

در صنایع باالدستی نفت و گاز،  (Large Scale)هوشمند سازی تأسیسات، فرآیندها و شبکه های بزرگ ابعاد  -3

 و نقل و توزیع برق و آب و سیستم های حملپاالیشگاه و پتروشیمی، شبکه های انتقال 

  های فراکاوشیسازی با الگوریتمنههای جامع نرم افزاری و بهیشبیه سازی، تهیه مدلهوشمندسازی بر مبنای(Heuristic Algorithms) 

 در صنایع و فرآیندهای پیچیده

  مهندسی مجددModel Based ق اندازه گیری پارامترهای مهندسی و شاخصه های کارکردی با تجهیزات پیشرفته و محاسبات از طری

و بهره برداری با استفاده از تجمیع تخصص  (، عارضه یابی، تحلیل فرایندها و تأثیرات متقابل پارامترهای مهندسیSoft Sensorsنرم )

 و تحقیق در عملیاتصنایع، مهندسی شیمی، مهندسی انرژی، متالوژی، حرارت و سیاالت، کنترل، مخابرات  مکانیک،های برق قدرت، 

 ( طراحی و تولید سامانه های هوشمند مدیریت تأسیسات و فرایندها با توابع هدف کنترل بهینه فرایندProcess Optimal Control )

، خودآموزی (Data Validation)، صحت سنجی دیتای سنسورها (Online Dynamic Monitoring)  مانیتورینگ دینامیک بر خط

، بهینه سازی مصرف انرژی (Data Estimation by Soft Sensors)، اصالح خودکار دیتابیس (Self-Adaptive Learning)هوشمند 

(Energy Consumption Optimization) 

  ارتقاء سیستم های نگهداری و تعمیرات به سیستمPdM  (Predictive Maintenance) 

  استفاده از رویکردهای جدید کنترل توزیع یافته سلسه مراتبی(Hierarchical Distributed Control) 

 خصوص در اتفاقات و شرایط بحرانی  مدیریت دانش و استخراج تجربیات نخبگان در بهره برداری عملیاتی و کنترل فرایندها به

(Knowledge  Managementتوسط سامانه ) 

 هیه سناریوهای مدیریت اتفاقات در راستای اهداف و رویکردهای پدافند غیرعاملتحلیل و ت 

  تحلیل و تهیه سناریوهایOffline مدیریت عملکرد و بهره برداری 

  قبل از اجرای عملیاتی آنها، به واسطه  نرم افزاری بهره برداری از سیستم ها در مدلامکان مشاهده نتایج تغییرات در سیستم ها یا روند

 (Model Validation-Model Verificationکالیبره بودن مدل تهیه شده )

  و تعیین مشخصه های عملکردی سیستم های مخابراتی و انتقال دیتا در سیستم های تله متری و اسکاداطراحی، استانداردسازی 

 ه گزارشهای تحلیلی و آنالیزهای آماری و مدیریتیتهی 

 ( تهیه برنامه های واسطGUI( کاربرپسند )user-friendlyبا سطوح دسترسی و کنترل متفاوت ) 

 یعزتو روشنایی و شبکه های مهندسی مجدد و بهینه سازی روشنایی و سیستم های -4

 انجام مطالعات کاهش تلفات و طراحی مجدد سیستم های توزیع 

 ییروشنای تخصصی طراح Indoor   و Outdoor   با استفاده از شبیه سازی در نرم افزارهای تخصصی مانندDialux هدف با 

 انرژی مصرف کاهش و استانداردسازی

  مطالعه و بررسی در زمینه مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه سیستم های تولید پراکندهDG  ،در شبکه توزیع جهت کاهش تلفات توان

 کان مدیریت انرژی و افزایش پایداری شبکهام



 

 

  انجام مطالعات میدانی و اندازه گیری کلیه پارامترهای  مورد نیاز به منظور مدلسازی شبکه توزیع در نرم افزارDigsilent 

 کاهش تلفات سیستمهای آن و ارائه راهکار جهت بهینه سازی و تخمین بار پست های توزیع و اندازه گیری تلفات و تعیین سهم مؤلفه 

 و انتقال بر اساس تابع هدف مورد نظر عیتوز یشبکه ها نهیبه یطراح 

 نانیاطم تیقابل یطراح (Reliability) عیو فوق توز عیتوز یشبکه ها  

 تدوین دانش فنی و ساخت مواد جدید نانو در حوزه مواد و انرژی -5

 عایق های جدید(، پزشکی، دفاعی، ساختمان و صنایع نفت و گازهای انرژی  حوزه در نانو جدید مواد ساخت و فنی دانش تدوین( 

  استفاده از مواد نو در پوشش دهی و ترمیم لوله ها و سازه های صنعت نفت و گاز جهت ممانعت از خوردگی و سایش 

 مشاوره به صنایع در زمینه روش های بهینه شناسایی و آنالیز قطعات تولیدی 

  ن جهت سنتز مواد در مقیاس نانومتریمشاوره در زمینه روش های نوی 

 معرفی و امکان سنجی استفاده از مواد جدید در پروژه های صنعتی به منظور افزایش بهره وری 

 شبیه سازی حرارتی کوره های صنعتی و نسوزهای آن و بهبود عملکرد 

 های کورهبهینه سازی مصرف سوخت کوره های تولید شیشه )کوره های ذوب و لهر( و تعیین نوع نسوز 

 شبیه سازی حرارتی و تعیین نوع نسوزهای مناسب پاتیل های مذاب فلزات به منظور بهینه سازی انرژی مصرفی 

 به کارگیری مواد جدید و یا مواد بازیافتی از جمله بتن های گوگردی و نانوکامپوزیت ها در سازه های صنعت آب و فاضالب 

 ی  تجهیزات با دستگاه های ابزاردقیقاندازه گیری و تحلیل فنی پارامترهای عملکرد -6

 نظیر: اندازه گیری و تحلیل شاخص های فنی عملکرد تجهیزات در حوزه انرژی و وضعیت محیطی با تجهیزات پیشرفته مهندسی

 وربین ا دترموگرافی و تعیین انواع اتالفات تجهیزات الکتریکی  : تابلوهای برق، موتورهای الکتریکی، پست ها، ترانس ها و کابل ها ب

Thermovision 

  ... ،ترموگرافی  تجهیزات مکانیکی جهت تعیین عملکرد یاتاقانها و بلبرینگ ها، ناهمراستایی محوری 

  ترموگرافی عایق ها در جداره ها و لوله ها در تاسیسات، سردخانه ها، کوره ها و پوسته ساختمان 

 تعیین محل رسوب گرفتگی و خوردگی لوله ها 

 ها  با دستگاه مشعل و راندمان احتراق نحوه اصالح و بررسی Gas Analyzer  

  اندازه گیری پارامترهای الکتریکی مرتبط با مدیریت بار، میزان مصرف، کیفیت توان،  نوسانات و...  با دستگاه Power Analyzer 

  ارزیابی شدت روشنایی محیطی و تطابق با استاندارد با دستگاه Lux meter 

 عیت دما، رطوبت و سرعت حرکت هوا در محیط با دستگاه اندازه گیری وض Anemometer 

  آنالیز عملکرد موتور با دستگاه Tachometer 

  اندازه گیری ابعاد محیطی با دقت باال با دستگاه Laser Distance Meter 



 

 

 ها، موتورهای الکتریکی با دستگاه و ...ها و فنارزیابی عملکرد پمپ 

  اندازه گیریCO2 زان و میUV  ورودی به محیط با دستگاه های CO2 Meter و UV Meter 

   دبی سنجی در تاسیسات و شبکه ها با استفاده از فلومتر پرتابلUltrasonic Flow Meter  

  فشار سنجی در تاسیسات موتورخانه با دستگاه های آنالوگ و دیجیتالBD Pressure Transmitter  

 فات موتورهای الکتریکیتعیین راندمان ،درصد بار و اتال 

 ( آبLarge Scaleبزرگ ) تأسیسات و شبکه های و مانیتورینگ  هوشمندسازی  ،بهینه سازیطراحی،  -7
 )هوشمندسازی ایستگاه پمپاژ )تنها تولید کننده سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ )مهاپ( در کشور: ثبت اختراع 

  تاسیسات و شبکه های آب در حوزه های تامین، انتقال، ذخیره و توزیع آب با توابع و ماژول طراحی و پیاده سازی فراسامانه هوشمند کل

های تامین دائمی آب، مدیریت دبی و باالنس مخازن، مدیریت فشار، هدررفت و آب بدون درآمد، تشخیص نشت و اتفاق، مدیریت بحران 

انرژی، مدیریت هزینه، رویکردهای جدید نگهداری و تعمیرات جامع و و تهیه سناریوهای آفالین بهره برداری در شرایط خاص، مدیریت 

 (، مدیریت کیفی آب PDM- TPMپیش گویانه )

 های پمپاژ و انتقال آبسازی سیستمممیزی انرژی و بهینه 

  برنامه ریزی بهینه عملکرد ایستگاههای پمپاژ و چاهها با استفاده ازGenetic Algorithm 

 و انتقال آب شبکه های توزیع و آبیاری طراحی سیستم های پمپاژ 

  طراحی و پیاده سازی سامانه های تله متریSCADA با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی 

 کاهش هزینه های پمپاژ با استفاده از الگوریتم های هوشمند بهینه سازی 

 اصالحی  راهکارهای و قوچ ضربه سازی شبیه و محاسبه 

 بتن های گوگردی و نانوکامپوزیت ها در سازه های صنعت آب و فاضالب به کارگیری مواد جدید از جمله 

 استفاده از مواد نو در پوشش دهی و ترمیم لوله ها و سازه های صنعت آب جهت ممانعت از خوردگی 

 انجام خدمات دبی سنجی با فلومتر پرتابل آلتراسونیک 
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ممیزی انرژی ساختمان های اداری،رفاهی و مسکونی شرکت بهره 

 (Eبرداری نفت و گاز گچساران)به روش
     3131-3131 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی درکارخانه گازوگاز مایع 

 آغاجاری3011
    3131-3131 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

    3011 شرکت گاز خراسان شمالی ISO0111310135استقرار سیستم مدیریت انرژی 
قرارداد خدمات مشاوره و ممیزی فنی و استقرار مدیریت انرژی بر 

 در بخش های صنعتی و غیر صنعتی ISO01113اساس استاندارد 
   3011-3133 شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت پتروشیمی شیمی بافت  0و  3انجام ممیزی انرژی سایت 

  ISO0111310135شامل دوبخش سیستم مدیریت انرژی 
    3011-3133 شرکت پتروشیمی شیمی بافت

،ممیزی انرژی،بهینه سازی ISO01113 پروژه استقرار استاندارد

 مصرف سوخت هیترهای ایستگاه تقلیل فشارگاز 
    3133-3135 هرمزگانشرکت گاز استان 

 انجام خدمات مشاوره و انجام ممیزی جامع ) تفصیلی ( 

 انرژی در بخش تاسیسات
    3011 شرکت پاالیش گاز بیدبلند

    3131-3131 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خدمات مشاوره ای جهت بهسازی و ساماندهی محوطه تلمبه خانه گوره
     3131 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایستگاه های پمپاژ نفت گوره ، امیدیه و اهوازممیزی 

    3130-3131 شرکت پاالیش نفت اصفهان بررسی و ارائه راهکارهای بهینه نمودن شبکه آب کولینگ
    3131-3131 جنوب خیز نفت مناطق ملی شرکت 1امکان سنجی افزایش راندمان هیترغیرمستقیم نمکزدایی اهواز

در ساختمان  ISO01113استقرار سیستم مدیریت انرژی با الگوی 

های ستادی شرکت پایانه های نفتی ایران مستقردر شهرهای 

 خارگ،نکا،عسلویه و تهران

     3133-3135 شرکت پایانه های نفتی ایران

طراحی پایه بهینه سازی مصرف انرژی وسامانه سرمایشی و 

گرمایشی وتوسعه بهینه سازی کابل کشی شبکه ساختمان ستاد 

 ایرانشهر

شرکت ملی پخش فرآورده های 

 نفتی ایران
3130-3131    

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی،خدمات مهندسی تفصیلی وتهیه 

پروژه زه کشی و انتقال آب های زیرزمینی ایستگاه  PCکتابچه

 بینک

گاز شرکت بهره برداری نفت و 

 گچساران
3131    

ارائه خدمات مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی و 

 خدمات ممیزی فنی انرژی
   3133-3135 شرکت گاز استان همدان

انجام خدمات مشاور به منظور مهندسی مقدماتی جهت بهینه 

سازی سیستم روشنایی واحدهای عملیاتی وکارگاههای اداره 

 تعمیرات

شرکت بهره برداری نفت و گاز 

 گچساران
3130-3131     

    3131-3131 شرکت پتروشیمی غدیر ممیزی فنی انرژی و سنجش هدر رفت تجهیزات بارز
انجام مطالعات وتهیه دستورالعمل طراحی واجرای انرژی های 

 تجدید پذیر جهت سامانه های تاسیساتی ساختمان
   3131-3131 شرکت گاز استان خراسان رضوی

 

 



 

 

ممیزی فنی و مهندسی انرژی در تأسیسات ذخیره سازی سراجه و 

 پارچین
     3131-3130 منطقه سه عملیات انتقال گاز

   3135-3131 شرکت نفت و گاز شرق ISO01110ممیزی فنی انرژی بر مبنای استاندارد 
     3131 گازمنطقه چهار عملیات انتقال  مشاوره ممیزی فنی انرژی

     3131 منطقه شش عملیات انتقال گاز خدمات ممیزی مصارف انرژی در بخش صنعت و ساختمان

 0135به ورژن ISO0111310133 ارتقا استاندارد 
شرکت گاز استان سیستان و 

 بلوچستان
3011     

     3011-3133 کرمانشاهشرکت پلیمر  ISO01113 استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی
     3135-3131 شرکت پتروشیمی مهاباد ISO01113ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت گواهینامه 

     3135-3130 شرکت گاز استان قزوین ISO01113استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی برمبنای 
    3130 نفتی منطقه البرزپخش فرآوره های  ISO01113ممیزی انرژی و استقرار 

ارائه راهکاربهبود عملکرد سیستم های تهویه مطبوع و ممیزی 

 انرژی در ساختمان های فنی و اداری واحدهای عملیاتی
    3131-3130 پتروشیمی امیر کبیر

     3011 نبلوچستاشرکت گاز استان سیستان و  خدمات ممیزی فنی انرژی ساختمان مرکزی و ایستگاه های تقلیل فشار
     3131 منطقه چهار عملیات انتقال گاز خدمات مشاورممیزی فنی)جامع( انرژی ساختمانها ومحوطه ها

     3131-3131 شرکت گاز استان خراسان جنوبی ISO01113استقرار سیستم مدیریت انرژی 
     3131 نفت و گاز شرقشرکت  ISO01113استقرار سیستم مدیریت انرژی برمبنای استاندارد 

     3131-3131 شرکت پتروشیمی خارک ISO01113 استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری
شرکت ملی پخش فرآورده نقتی 

 مشهد
3011     

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی انرژی جهت کارکنان
فرآورده های نفتی خراسان پخش 

 رضوی
3130     

     3153 پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ممیزی انرژی ساختمان
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 کارگزاری خدمات مشترکین سبزوار
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9911-9041         

 کارگزاری خدمات مشترکین قوچان
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
3133-3010         

 کارگزاری خدمات مشترکین جوین
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9911-9041         

خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 درصد تامین منابع مالیاستان کرمان به همراه صد 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

 استان کرمان
3011-3013       

فروش تجهیزات جهت بهینه سازی و ممیزی مصرف انرژی 

 خاش وچابهار 011/11ساختمان های پستهای

 شرکت سهامی برق منطقه ای 

 سیستان و بلوچستان
9911         

 خدمات مهندسی پیش بینی بار ساعتی صنایع 

-)سامانه راهبرد هوشمندانه یافتن تقاضا در میزان پیش بینی بار

 رهیافت(

         3133-3135 شرکت برق منطقه ای خراسان
بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

   "مطالعه مولفه بار

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9911       

و ممیزی تفصیلی  ISO0111310135استقرار سیستم مدیریت انرژی 

انرژی و اقدامات الزم جهت اخذ گواهینامه های برچسب انرژی 

 ISIRI31111ساختمان و معاینه فنی موتورخانه 

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 گیالن
3133-3011       

سازی و کاهش هزینه های مصرف  خریدتجهیزات واجرای بهینه

 0انرژی درساختمان اداره مرکزی وپست های خاش وچابهار

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان 

 و بلوچستان
9911-9911         

بررسی و تحلیل بار مشترکین استان هرمزگان و طراحی برنامه 

 پاسخگویی بار

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 هرمزگان
3135-3133       

 خرید نرم افزار سامانه پیش بینی کوتاه مدت روزانه بارساعتی 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 سیستان و بلوچستان
9911         

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

   "مطالعه مولفه بار

شرکت توزیع برق شهرستان 

 اصفهان
3135-3133       

خدمات مشاوره ای و آموزشی در حوزه مدیریت بحران و پدافند 

 غیرعامل
         9911-9911 شرکت برق منطقه ای خراسان

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

   "مطالعه مولفه بار
       3133-3135 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

   "مطالعه مولفه بار
       9911 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

   "مطالعه مولفه بار

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 گلستان
3133       



 

 

وخدمات ممیزی انرژی ساختمان اداره مرکزی وپست های مشاوره 

 0خاش و چابهار

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان 

 و بلوچستان
9910-9911         

ارائه خدمات مشاوره ای بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف 

 انرژی در پست های فوق توزیع وانتقال
       3130 شرکت برق منطقه ای خراسان 

 حلقه چاه کشاورزی 1مشاوره وممیزی انرژی 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9911-9919         

 تولید، نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری
شرکت سهامی برق منطقه ای 

 سیستان و بلوچستان
3133         
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 هوشمند سازی شبکه آبرسانی شهر بیرجند
شرکت آب و فاضالب استان 

 خراسان جنوبی 
3011 -3010     

     3011-3131 شرکت آب و فاضالب مشهد  مشهدهوشمند سازی شبکه آبرسانی شهر 

         3011-3133 شرکت آب و فاضالب مشهد  عملیات شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز 

خرید و توسعه نرم افزار نت در بخش های مختلف معاونت آب و 

فاضالب و تعمیر و نگهداری ساختمان های تحت پوشش امور 

عمومی ) اداری و ...( و تحت محیط های وب و اندروید و پشتیبانی 

 سه ساله 

 3010-3011 شرکت آب و فاضالب استان قم

      


  

 پمپاژ درایستگاه هایپیاده سازی سامانه هوشمند ایستگاه 

 پمپاژ تصفیه خانه آب وبرق-پمپاژ منزل آباد-پمپاژ امام علی)ع(
       3131-3130 شرکت آب و فاضالب مشهد 

خرید و پیاده سازی سامانه مدیریت هوشمند وبهینه سازی انرژی 

 خطوط جمع آوری چاه های منزل آباد و سوران
       3131-3130 شرکت آب و فاضالب مشهد 

مطالعه و بررسی وشناسایی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در 

ساختمان های اداری آب وفاضالب خوزستان واستفاده از انرژی 

 درصدانرژی موردنیازساختمان ها01تجدیدپذیرجهت تأمین حداقل

شرکت آب و فاضالب استان 

 خوزستان
3135-3133 

  


      

         3133-3135 شرکت آب و فاضالب استان قم ISO01113 استاندارد استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس

         3135 شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

تهیه مدل نرم افزاری باالنس مخازن آب شرب مشهد براساس 

قال و تأمین انتاولویت منابع تولیدوبهره برداری بهینه از تاسیسات 

 ذخیره آب

 3130-3131 شرکت آب و فاضالب مشهد 

    


  

در کلیه ساختمان ها و  ISO01113استقرار سیستم مدیریت انرژی 

 تاسیسات
         3011-3133 شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

ISO0111310135   3010-3135 شرکت آب و فاضالب مشهد         

باب تصفیه خانه آب و استقرار سیستم 1حلقه چاه و11انرژیممیزی 

 ISO01113 مدیریت انرژی

درکلیه تاسیسات مستقر در شهرهای دزفول،اندیمشک،خرمشهر 

 وشوش 

شرکت آب و فاضالب استان 

 خوزستان
3131-3131 

  


      



 

 

درشرکت  ISO01113 استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 آب وفاضالب روستایی بوشهر

عدد چاه در چهارشهرستان 00باب ایستگاه پمپاژو11وممیزی

 دشتستان ،جم ،گناوه و دشتی

شرکت آب و فاضالب روستایی 

 استان بوشهر
3131-3131 

  


    

       3130-3133 شرکت آّب و فاضالب نیشابور انجام مطالعات ممیزی انرژی تاسیسات 

         3131 شرکت آب و فاضالب استان قم نرم افزار مدیریت انرژی ) پیمان ( 

       3130-3133 شرکت آب و فاضالب مشهد انجام مطالعات و ممیزی تاسیسات و ساختمان های اداری 

طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ )مهاپ( در 

 ایستگاه مرتفع ائل گلی تبریز 

شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی
3130-3131       

عملیات اجرا و خرید بخشی از تجهیزات سامانه هوشمند ایستگاه 

 Eپمپاژ زون
       3130-3130 شرکت آب و فاضالب مشهد 

         3013-35 شرکت آب و فاضالب استان قم پشتیبانی پیمان آبفا قم

و ممیزی  ISO01113 استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 انرژی تاسیسات

 آب وفاضالب شهربندرعباس 

شرکت آب و فاضالب استان 

 هرمزگان
3130-3131 

  


      

و استقرار ISO01113 استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 سامانه)نرم افزار(مدیریت انرژی

در شرکت آب وفاضالب استان کهکیلویه و بویراحمد و ممیزی 

 ایستگاه پمپاژ3حلقه چاه و 0انرژی ساختمان ستاد،

شرکت آب و فاضالب استان 

 کهکیلویه و بویر احمد
3130-3131 

  


  

سیستم مدیریت استقرار و پیاده سازی و ممیزی فنی و بازنگری 

 ISO01113 انرژی مبتنی بر استاندارد
       3131-3130 شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

         3133 شرکت آب و فاضالب همدان  ممیزی و بررسی شاخص انرژی تصفیه خانه های فاضالب

تهیه شاخص های مصرف انرژی فرایندی به منظور مدیریت انرژی 

 در دوتصفیه خانه فاضالب 

 خین عرب و التیمور

 3131 شرکت آب و فاضالب مشهد 

    


  

و استقرار سامانه  ISO01113مشاوره تمدید سیستم مدیریت انرژی 

 جامع مدیریت انرژی)پیمان(
       3131 شرکت آب و فاضالب مشهد 

 ISO01113 استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی
شرکت آب و فاضالب خراسان 

 جنوبی
3130-3131         

طراحی برنامه کنترل بهینه کارکرد پمپ های ایستگاه های پمپاژ 

 براساس الگوریتم ژنتیک

 با هدف کاهش هزینه های انرژی 

 3131 شرکت آب و فاضالب مشهد 

        



 

 

مبدل حرارتی جهت کاهش دمای کاری موتور با استفاده از طراحی 

 ظرفیت گرمایی آب خط ورودی به ایستگاه پمپاژامام علی)ع(
          3131 شرکت آب و فاضالب مشهد 

 ISO01113استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد 

 باب ایستگاه پمپاژ آب شرب 03در
         3131-3130 شرکت آب و فاضالب استان همدان

طراحی مبدل حرارتی جهت کاهش دمای کاری موتور با استفاده از 

 ظرفیت گرمایی آب خط ورودی به ایستگاه پمپاژامام علی)ع(
          3131 شرکت آب و فاضالب مشهد 

          3130 شرکت آب و فاضالب مشهد انجام مطالعات شناسایی نقاط مستعد نصب هیدروپاور

         3131 شرکت آب و فاضالب نیشابور  ممیزی و بهینه سازی انرژی ایستگاه شماره یک پمپاژ شهر درود 

امکانسنجی و طراحیهای افزایش ظرفیت انتقال آب سد دوستی از 

 ایستگاه پمپاژ امام علی)ع( به پهنه های غربی مشهد 
        3130 شرکت آب و فاضالب مشهد

 راه اندازی سیستم آب خاکستریتولید، نصب و 
شرکت آب منطقه ای سیستان و 

 بلوچستان
3131         

 

  



 

 

 موضوع قرارداد
 کارفرما

 طراحی سال اجرا 

 

 مشاوره

 

استقرار 

سیستم 

مدیریت 

 انرژی

 

 نرم افزار

 

 پیمانکاری

 

ممیزی انرژی در ساختمان های منتخب جهت اجرای طرح مدیریت 

 سبز 
         3011-3133 تهران 1شهرداری منطقه 

مطالعات نحوه تامین و اصالح و کنترل از راه دور سیستم های برق 

 اضطراری و تهیه سامانه پایش آنالین 
       3011-3133 شهرداری مشهد 

ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی استاندارد 

ISO01113 

سازمان پایانه های مسافربری 

 شهرداری مشهد مقدس
3131-3135       

       3011-3133 شهرداری مشهد  مطالعات پایش لحظه ای مصرف آب و انرژی 

         3011-3133 تهران  01شهرداری منطقه  ممیزی انرژی در ساختمان های منتخب اجرای طرح مدیریت سبز 

قطارهای خط   PMطراحی وساخت سیستم تهویه جهت دوره های 

 یک قطارشهری 

قطارشهری شرکت بهره برداری 

 مشهد
3131-3131       

درپارک  SCADAمطالعات پیاده سازی سیستم مانیتورینگ

 کوهسنگی وپارکهای بزرگ
       3133-3135 شهرداری مشهد

انجام خدمات مشاوره،برای تهیه طرح مطالعاتی پایلوت ساختمان 

 سبز

و  مدیریت محیط زیست شهری 

 توسعه پایدار شهرداری مشهد
3131-3130       

 بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز داده 
سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات شهرداری مشهد
3130-3131       

       3130-3133 سازمان اتوبوسرانی مشهد مشاوره وممیزی تفصیلی)الکتریکی وحرارتی( ساختمان

درچهار مسجد سطح شهر  اجرای طرح ممیزی انرژی مساجد

 مشهد
         3133-3131 شهرداری مشهد مقدس

         3131 شهرداری شهرستان شاندیز مشاوره و ممیزی انرژی مجموعه های تحت مدیریت شهرداری

 

  



 

 

 

 موضوع قرارداد
 کارفرما

 طراحی سال اجرا 

 

 مشاوره

 

استقرار 

سیستم 

مدیریت 

 انرژی

 

 نرم افزار

 

 پیمانکاری

 

دستگاه صندوق کافوی مسی در محدوده  501ایمن سازی 

 شهرستان مشهد 

شرکت مخابرات استان خراسان 

 رضوی 
3011         

راهبردی روشهای سرمایش مراکز داده بررسی جامع و مطالعات 

 کشور و تدوین دستورالعمل طراحی و به کارگیری این سیستم ها
         3013-33 پژوهشگاه نیرو و توانیر

       3011-3133 پارک علم و فناوری خراسان رضوی مطالعات فاز یک زیر ساخت های انرژی 

ممیزی انرژی ساختمان و  استقرار سیستم مدیریت انرژی 

ISO0111310135 

سازمان امور مالیاتی خراسان 

 رضوی 
3133-3011     

       3133-3135 شرکت عمران شهر جدید گلبهار  ISIRI31111ممیزی تفصیلی انرژی ساختمان ستاد و ارائه گواهینامه 

 خرید اقالم مصرفی روشنایی محوطه روشنایی 
شرکت گردشگری ، توسعه و عمران 

 هفت حوض
3130-3131         

نظارت براجرای طرح فرسوده درسه کارخانه یخچال فریزر و تولید  

 روکش کولرآبی

سازمان بهره وری انرژی ایران 

 )سابا(
3130       

تعمیرات اساسی روشنایی و اعالم حریق انبارهای جمعیت هالل 

 احمر 
         3131 جمعیت هالل احمر مشهد مقدس

 اجرای سیستم روشنایی محوطه آالچیق ها 
شرکت گردشگری ، توسعه و عمران 

 هفت حوض
3130-3131         

     3135-3131 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ISO01113ممیزی انرژی ساختمان و  استقرار سیستم مدیریت انرژی 

         3130 آموزش و پرورش خراسان رضوی طراحی واستقرار وب سایت هسته گزینش )سهاپ(

ممیزی وبهینه سازی مصرف انرژی ساختمانهای منتخب مدیریت  

 شعب استان خراسان رضوی
         3133-3135 بانک مسکن

         3135 دانشگاه علوم پزشکی زابل اندازی سامانه پایش و مدیریت انرژی)پیمان(خرید،نصب و راه 

         3135-3131 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خرید،نصب و راه اندازی سامانه پایش و مدیریت انرژی)پیمان(

 بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در تهویه قطارها
قطارشهری شرکت بهره برداری 

 مشهد
3130       

         3153 جمعیت هالل احمر خراسان رضوی تهیه مصالح و اجرای نمای ورودی ساختمان مجتمع مهر قاسم آباد 



 

 

مشاوره در طراحی ونظارت در اجرای پروژه های عمرانی وتعمیر 

 وبازسازی

 بخشهای صوتی،نور،تصویر،تاسیسات مکانیکال 

 و الکتریکال و سن سالن آمفی تئاتر 

 3131-3153 جمعیت هالل احمر خراسان رضوی

      

         3135 دانشگاه علوم پزشکی گناباد خرید،نصب و راه اندازی سامانه پایش و مدیریت انرژی)پیمان(

پایش وضعیت تجهیزات ناوگان قطارشهری مشهد به روش پایش 

 (OCMروغن)

برداری قطارشهری شرکت بهره 

 مشهد
3135-3133       

         3131-3130 شرکت شیر پگاه خراسان ممیزی انرژی 

         3135 پارک علم و فناوری خراسان رضوی تولید، نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

 حلقه چاه و سیستم آبرسانی  11ممیزی انرژی 
موسسه کشت و صنعت مزرعه 

 نمونه
3130         

 اجرای راهکارهای بهینه سازی مصارف انرژی
مسجد و حسینیه امام حسین 

 )علیه السالم(
3151-3155     

 تولید، نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری
سازمان امور مالیاتی خراسان 

 رضوی 
3135         

         3131 فرودگاه بین المللی یزد  تولید، نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

         3133 کارخانه سرامیک توس مشاوره در زمینه افزایش بهره وری نیروانسانی فعال

         3130-3131 شرکت شیر پگاه خراسان ISO01113استقرار سیستم مدیریت انرژی برمبنای استاندارد 

         3131 کارخانه سرامیک توس مشاوره انرژی

         3133 آستان قدس رضوی ممیزی انرژی و بهینه سازی مصارف انرژی حرم مطهر رضوی 

بررسی و مقایسه هیتسوپاتولوژیکی گرفت سنتیک برپایه نانو 

 ذرات هیدروکسی آپاتیت با نوع مشابه تجاری آن
         3130 دئانشگاه فردوسی مشهد

 مدیریت هوشمندساختمان 
بیمارستان امام رضا )علیه السالم( 

 مشهد
3130         

مشاوره و ممیزی انرژی استاندارد ساختمان هتل و مهمانپذیر 

 عظیم
         3131 هتل عظیم

       3153 جمعیت هالل احمر مشهد مقدس اصالح سیستم برق درمانگاه امام خمینی)ره(

 طراحی وتعمیر سیستم روشنایی و برق کتابخانه عمومی دهخدا 
اداره کل کتابخانه های عمومی 

 استان خراسان شمالی
3153     

       3133 سردخانه سمانه انجام مطالعات ممیزی انرژی



 

 

         3153 جمعیت هالل احمر خراسان رضوی مشاوره و نظارت سالن آفی تاتر مجموعه ده دی 

         3131 هتل بدر مشاوره وممیزی انرژی استاندارد ساختمان هتل ومهمانپذیر بدر 

       3133-3131 اداره مرکزی آستان قدس رضوی ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان 

         3131 شرکت نخ الوان توس مشاوره و ممیزی انرژی 

         3133-3131 شرکت نخ الوان توس انرژیاجرای راهکارهای بهینه سازی مصارف 

انجام ترموگرافی سالن های سردخانه،تهیه گزارش ارزیابی وضعیت 

 وتعیین نقاط اتالف
         3130 سردخانه سمانه

 

 

 موضوع قرارداد
 کارفرما

 طراحی سال اجرا 

 

 مشاوره

 

استقرار 

سیستم 

مدیریت 

 انرژی

 

 نرم افزار

 

 پیمانکاری

 

طراحی سیستم آبرسانی برای آبیاری کمربند سبز منطقه پغمان 

 هکتار( 011)

شرکت تجارتی الماس جنوب هرات 

 باستان
3133-3011       

      

 



 

 

 



 

 

 جایگاه سازمانی در شرکت رشته تحصيلی نام و نام خانوادگی

 مرتضی تقوایی حسین زاده
 کارشناسی مهندسی برق

 شبکه توزیع وانتقال
 مدیرعامل

 معاونت بازرگانی کارشناسی ارشد مکانیک/نیرومحرکه محمدعلی تیشه وری

 معاونت مهندسی MBAکارشناسی ارشد / کارشناسی مکانیک صالح خسروی

 هوشمندسازیمعاونت  کارشناسی مهندسی صنایع عمادآذری فر

 مدیراداری و  منابع انسانی مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی  حمید فرزین پور

 مدیر سامانه های نت قدرت-کارشناسی ارشد برق حمیدرضاغفوری قریب

  مدیر پروژه کارگزاری خدمات مشترکین پروژهکارشناسی مدیریت  علی قربان زاده

 مواد و انرژیمدیر واحد  دکترا مهندسی مواد دکتر حامد ناصر زشکی

 امیر بکائیان
 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 تحقیق در عملیات
 مدیر واحد تحقیق و توسعه

 کارشناس واحدتحقیق وتوسعه آب-کارشناسی ارشد مهندسی عمران میالدقیامی اترآباد

 کارشناس واحدتحقیق وتوسعه بازاریابی-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پدرام پیونده

 واحد مهندسیالکتریکال  کارشناس  قدرت-کارشناسی ارشد مهندسی برق مجید کامکارکریم زاده

 



 

 

 واحد مهندسی مکانیکال کارشناس کارشناسی مهندسی مکانیک سیاالت محمدعلی یوسف پور

 کارشناس برنامه ریزی و بهره وری کارشناسی مدیریت پروژه محمدچغامه

 کارشناس واحد مهندسی کارشناسی متالوژی محسن طالبی زاده

 بهره وری کارشناس برنامه ریزی و کارشناسی مهندسی صنایع میرزایی زهانسیدمحمد جواد

 کارشناس واحدتحقیق وتوسعه کارشناسی علوم کامپیوتر احسان گلی

 طراح گرافیک کارشناسی حقوق علی صنعتگر

 کارشناس امورمالی کارشناسی بازرگانی مجید امیری مقدم

 کارشناس واحدتحقیق وتوسعه آنالیزعددی-دکتراریاضی کاربردی دکترسعیده امینی

 کارشناس واحد حقوقی و توسعه بازار الکترونیک-کارشناسی برق علی صالحی پور

 کارشناس واحدتحقیق وتوسعه سخت افزار-کارشناسی مهندسی کامپیوتر محمدنیستانی

 مدیردبیرخانه نرم افزار-کاردانی کامپیوتر حسن نظری

 مدیرمالی فوق دیپلم حسابداری محمد عصمت پور

 واحد مهندسیالکتریکال  کارشناس  کنترل-برقدکترا  داود نظری مریم آبادی

 کارشناس واحد تحقیق و توسعه کارشناسی مهندسی نرم افزار زهرا تقوایی حسین زاده

 کارشناس فرآیند واحد مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی وحید خضری



 

 

 کارشناس واحد تحقیق و توسعه کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب عدنانی زهرا سیده

 کارشناس واحد تحقیق و توسعه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع حالجی میترا

 واحد مهندسی مکانیکال کارشناس مکانیک مهندسی علی ساقی

  واحد مهندسی پیمانکاری مدیر مدیریت پروژهلیسانس  رضا قربان زاده

 کارشناس بهینه سازی واحد مهندسی بهینه سازی سیستم ها -ارشد صنایع  علیرضا غفوری قریب

 زهکشی و آبیاری ارشد کارشناسی زهکشی و آبیاری ارشد کارشناسی زاده گنجی رضا

 کارشناس واحد بازرگانی کارشناسی مهندسی مواد  محمد یادگاری

 کارشناس واحد مهندسی کارشناسی مهندسی انرژی حیدری محمدبهنام

 واحد مهندسی مکانیکال کارشناس کارشناسی ارشد-مکانیک  سید محمد نوربخش شهری

 واحد مهندسیالکتریکال  کارشناس  کارشناسی ارشد برق قدرت سید مجید هژبر کاللی

 کارشناس واحد مهندسی انرژی های سیستم مهندسی ارشد کارشناسی عبدالهی احسان
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