
www.behpouyan.ir

www.behpouyan.ir

BEHPOUYAN
A M I N  M O N T A Z E R    

Behpouyan.ir

@Behpouyan.ir

Think to Summit

BEHPOUYAN
A M I N  M O N T A Z E R

KNOWLEDGE - BASED                                         C O M P A N Y 

                                051 - 35425609 - 11                                  
051 - 35425608                 

          مشهد؛
پارك علم و فـناورى خراسـان

                    ساختمان شرکت هاى فناور و دانش بنیان

بهره ورى را با ما تجربه کنید

Info@behpouyan.ir

BEHPOUYAN
A M I N  M O N T A Z E R    

Behpouyan.ir

Think to Summit

BEHPOUYAN
A M I N  M O N T A Z E R

KNOWLEDGE - BASED                                         C O M P A N Y 

Behpouyan.ir

                      
          

          

                    

051 - 35425608       
                                051 - 35425609 - 11            

Info@behpouyan.ir

 شعبه 2: مشهد، بلوار وکیل آباد، انتهای کوثر شمالی 
میدان پژوهش کارخانه نوآوری مشهد طبقه 1+ شرکت بهپویان

 شعبه مرکزی : پارک علم و فناوری خراسان 
 ساختمان شرکت های فناور و دانش بنیان

طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند بهره برداری در شبکه های بزرگ ابعاد

طراحی و پیاده سازی سامانه های  دیسپاچینگ  هوشمند

ارتقاء و هوشمند سازی ساختار نگهداری و تعمیرات 

)RCM,PM,PdM,EM( بر اساس هوش مصنوعی

پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت دارایی بر اساس ساختارهای هوشمند

طراح ، مشاور و مجری پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی
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           شرکت دانش بنیان بهپویان امین منتظر در سال 1386 با هدف ارتقا بهره وری در حوزه بهره برداری ، طراحی 

و برنامه ریزی با استفاده از تکنولوژی های نوظهور در ارگانها و صنایع مهم کشور پایه گذاری شد.

با عنایات الهی و بیش از یک دهه تجربه عملیاتی و انجام بیش از 250 پروژه در حیطه ها و صنایع گوناگون 

و بهره گیری از متخصصین متعهد در رشته های مختلف ، شرکت بهپویان ، موفق به توسعه رویکردی جدید 

در ایجاد پلتفرم  یکپارچه ارتقا بهره وری در حوزه های عملیات ، بهره برداری ، برنامه ریزی و طراحی بر اساس 

مدلسازی ریاضی و هوش مصنوعی شده که موجب بهبود شاخص های بهره برداری از جمله قابلیت اطمینان

انرژی و ... می گردد 

همکاری نزدیک با دانشگاه های معتبر کشور و تعریف پروژه های پسادکتری و فرصت مطالعاتی در پروژه 

های عملیاتی موجب ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق شرکت و ارتقا کیفیت خدمات و کسب مرز 

دانش در پروژه های هوشمندسازی و طراحی مهندسی شرکت شده است.

شرکت بهپویان مفتخر است نسبت به ارائه خدمات زیر برای مشتریان محترم اقدام نماید:

ایجاد ساختار های تصمیم یار هوشمند

طراحی و پیاده سازی دیسپاچینگ هوشمند 

طراحی و پیاده سازی ساختار و سامانه نگهداری و تعمیرات پیشرفته

 )ISO 55000( پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دارایی

انجام خدمات در حوزه انرژی

معرفی شرکت  
دپــــارتـــــمان ها

به اوج بیندیش ...

Artificial Intelligence  |   هوش مصنوعی

  Dispatching  |   دیسـپاچــینگ

Advanced Maintenance  |   نگهداشت و تعمیرات پیشرفته

 Energy   |   انرژی
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DEPARTMENTS
Asset Management  |   مدیریت دارایی
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افتخارات

کیــفـــیت ؛ راز ماندگاری
کارفــرمایـان

عملکرد بهپویان
در یک نگاه

         BEHPOUYAN PROJECTS 
اولین شرکت دانش بنیان در زمینه خدمات بهینه سازی مصرف انرژی در کشور

شرکت برتر دانش بنیان وزارت نیرو در سال 1399 ) حوزه آب (

کسب رتبه برتر پژوهشی در وزارت نیرو در سال 1397  

کسب رتبه شرکت دانش بنیان برتر در استان خراسان رضوی در سالهای 1396 و 1398

شرکت منتخب جشنواره شیخ بهائی و خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1395
www.behpouyan.ir3
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گواهینامه صالحیت مشاوره بهینه سازی مصرف انرژی

گواهینامه صالحیت مشاوره تاسیسات آب و فاضالب

گواهینامه صالحیت مشاوره اتوماسیون صنعتی

شرکت دانش بنیان در زمینه فناوری اطالعات ، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
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فصل یکم
هــوشمندسازی
INTELLIGENT

NETWORK

تصمیم گیری برای انجام عملیات در ساختارهای گسترده مانند بهره برداری از شبکه های آب ، برق ، گاز ، 

برنامه ریزی ناوگان در حمل و نقل عمومی ، عملیات پول رسانی به شعب و ATM ها در ساختارهای بانکی ، 

برنامه ریزی کوتاه مدت تولید در واحدهای پاالیشگاهی ، برنامه ریزی عملیات در حوزه آتش نشانی ، برنامه 

ریزی خرید و کنترل هزینه در رستورانهای زنجیره ای و ... نيازمند به ایجاد و اتخاذ تصميم های تخصصی 

در خصوص نحوه  برنامه ريزی ، بهره برداری و بازطراحی می باشد که اين مهم در حال حاضر توسط افراد 

خبره انجام مي گيرد.

سامانه های تصمیم یار هوشمند با بهره گیری از هوش مصنوعی )AI( و مدلسازی ریاضی ، با استفاده از 

ماژولهای متفاوت به عنوان یک دستیار هوشمند ، ضمن رعایت محدودیتهای عملیاتی ، بهترین سناریو برای 

بهره برداری و برنامه ریزی عملیات را در اختیار اپراتور می گذارد ؛ با توجه به قابلیت یادگیری این فراسامانه 

با پیاده سازی آن می توان ساختار مدیریت دانش را به صورت عملیاتی در حوزه بهره برداری و برنامه ریزی 

پیاده سازی نموده و همچنین از آن به عنوان سیستم آموزش اپراتورها )OTS( بهره برد .

Data 
Validation &

 Reconciliation

Operation
 Research

Decision 
Support 
System

Soft
Computing

Machine 
Learning

Data Science
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Intelligent
NetworksNeural

Networks

Fuzzy Logic
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اجــزای شـبکه هوشـمند

 یکپارچه

بهـینه

به هنگام

مـطـمئن

سازگار با تغییرات

INTELLIGENT NETWORK COMPONENTS
هوشمند سازی فرآیند های صنعتی )مثل بهره برداری شبکه های آب ، برق ، گاز ، حمل و نقل و ...( ضمن 

داشتن نیاز به یک دید جامع و یکپارچه به فرآیند که بادر نظر گرفتن تمامی محدودیتهای فنی و مدیریتی 

و با کوپل کردن مدلهای ریاضی ، مدلهای پیش بینی و استفاده از روشهای بهینه سازی و ارزیابی ، هدف 

مورد انتظار را با تضمین باالترین بهره وری تامین می نماید. 

شکل روبرو Macroscopic بخشی از پلتفرم ساختار هوشمند تصمیم یار توسعه داده شده توسط شرکت 

بهپویان می باشد که یک سیستم تصمیم یار هوشمند با توضیحات مختصر ماژول های آن و کاربرد این 

پلتفرم در صنایع گوناگون در ادامه ارائه شده است .  

www.behpouyan.ir7
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Forecast &
pattern recognition

 در ایــن ســامانه بــا اســتفاده از الگوریتــم هــای
 یادگیــری ماشــین ، تغییــرات سیســتم مــورد
 نظــر آنالیــز و در بــازه زمانــی و شــرایط عملیاتی
ــی مــی ــاال پیــش بین ــا دقــت ب ــاز ب  مــورد نی

 شود .

Mathematical
Model

 بــه منظــور تحلیــل کارکــرد سیســتم در
( What If Condition ) شــرایط گوناگــون 
ــزو ــتم ج ــازی سیس ــبیه س ــازی و ش  مدلس
ــار  ارکان ســاختار هــای هوشــمند تصمیــم ی
 مــی باشــند کــه در ایــن گام بــه مــوازات هــم

 انجام می شوند

Data Validation
 & Reconciliation

از اســتفاده  بــا  ســامانه  ایــن   در 
ــث DVR داده ــج در بح ــهای رای  روش
در و  شــده  بازنگــری  ورودی   هــای 
 صــورت عــدم قطعیــت ســالمت آنهــا

بازسازی می گردند.

Optimization 
 در ایــن ســامانه متناســب بــا مســئله
 و بــا اســتفاده از روشــهای خطــی،
هــای الگوریتــم   ... و   فراابتــکاری 
 بهینــه ســازی، بــا لحــاظ نمــودن
 قیــود و محدودیتهــای عملیاتــی، روش
ــرداری را تعییــن ــره ب ــه به  هــای بهین

می کنند.

Dispatching
 در ایــن ســامانه بــا اتصــال بــه سیســتم
بــه تجهیــزات  کلیــه  وضعیــت   SCADA 
ــد در ــا کل فرآین ــه ب ــل و یکپارچ ــورت کام  ص
 قالــب نقشــه هــای SLD و بــر پایــه ســاختار
ــده و ــش ش ــگام پای ــه هن ــورت ب ــه ص  GISب

فرامین الزم ارسال می گردد.

1

2

3

4

DVR

4

Decision Support
System

DSS

BI
 ایجــاد یک سیســتم تصمیــم یار مبتنی بــر مدلهای
 فیزیکــی و داده ای به مــوازات الگوریتم های بهینه
 ســاز به منظور  پایداری عملکرد سیســتم و  کاهش
 هزینــه هــای بهره بــرداری ضمانتی بــر بهینه بودن
 تصمیــم هــای اتخاذ شــده و روش بهره بــرداری از

سیستم می باشد .

5

6

Business 
Intelligents

ــن ــازی، تدی ــال س ــازی، نرم ــه س  یکپارچ
 شــاخصهای فــن و تهیــه گزارشــات و
 داشــبوردهای مدیریتــی جهــت مدیریــت
 یکپارچــه و قابــل زوم در اطالعــات در ایــن
 بخــش از ســاختار هوشــمند تامیــن مــی

گردد.

7

اجــزای شـبکه هوشـمند

 یکپارچه

بهـینه

به هنگام

مـطـمئن

سازگار با تغییرات

INTELLIGENT NETWORK COMPONENTS
سامانه های جامع هوشمند بهره برداری و برنامه ریزی عملیات با دید جامع و یکپارچه به فرآیند که از طریق 

مدلسازی ریاضی و شبیه سازی ایجاد می گردد و کوپل کردن الگوریتم های پیش بینی ، بهینه سازی و 

ارزیابی ضمن رعایت تمامی محدودیت های فنی و مدیریتی ، تصمیم های الزم جهت کسب باالترین بهره 

وری را ایجاد می نماید .

شکل روبرو بخشی از پلتفرم ساختار هوشمند تصمیم یار توسعه داده شده توسط شرکت بهپویان می باشد 

که توضیحات مختصر ماژول های آن را معرفی می نماید. 

کاربرد این پلتفرم در صنایع گوناگون در ادامه ارائه گردیده . 

www.behpouyan.ir7
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حوزه های فعالیتــ
ACTIVITY SCOPES

صنعت آب و فاضالب 

صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاهی 

صنایع فرآیندی 

صنایع گاز 

فراسامانه مدیریت یکپارچه و هوشمند شبکه توزیع گاز با استفاده از مدل هیدرولیکی 

و ماژولهای پیش بینی مصرف و بهینه سازی ، فشار شبکه را متناسب با مصرف ساعتی 

و روزانه و در محدوده استاندارد به گونه ای تنظیم می نماید تا ضمن همسان سازی 

سرعت گاز در طول سال ، موجب کاهش نشت و افزایش عمر تاسیسات گردد.

شناسایی کنتورهای معیوب از طریق انالیز مصرف ، باالنس برداشت از ایستگاه های 

تقلیل فشار ، مدیریت متمرکز نیروهای امداد و ... در قالب یک اتاق کنترل مرکزی از 

نتایج این طرح می باشد .

صنعت فوالد

به  قوس  کوره  اپراتور  برای  ساز  تصمیم  هوشمند  دستیار  ایجاد 

الگوریتم  و  مدل  اساس  بر  فوالد  مجتمع  یک  قلب  عنوان 

های بهینه و هوش مصنوعی مدیریت بهینه و هوشمند 

زنجیره تامین نمونه ای از کاربردهای هوشمندسازی 

در صنعت فوالد می باشد که عالوه بر افزایش 

تولید ، موجب کاهش هزینه ها ، مدیریت 

دانش عملیات و ... می گردد. 

صنایع پاالیش

استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در کنار مدلهای فرآیندی و ساختارهای DVR در 

برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت تولید و همچنین ارزیابی عملکرد کلی پلنت و زیر 

سیستم ها در فراسامانه هوشمند مدیریت پاالیشگاه موجب افزایش پایداری تولید و 

کاهش هزینه ها می گردد .

استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی در کنار مدلهای ریاضی در 

قالب سیستم های تصمیم یار هوشمند در هر موضوعی که در آن نیاز به اتخاذ 

از تجارب شرکت  برخی  نیاز هست.  باشد مورد  بزرگ می  در شبکه های  تصمیم 

بهپویان در زمینه پیاده سازی ساختارهای هوشمند در ادامه مختصرا توضیح داده 

شده است.

9

10

مدل  از  گیری  بهره  با  آبرسانی  تاسیسات  هوشمند  مدیریت  فراسامانه 

بهره  عنوان یک دستیار  به  بینی  و هوش مصنوعی  ، پیش  هیدرولیکی 

برداری ، بهترین سناریو جهت باالنس مخازن و مدیریت فشار را با توجه 

به منابع و مسیرهای انتقال و محدودیتهای موجود و به منظور افزایش 

محاسبه  برداری  بهره  های  هزینه  کاهش  و  آب  تامین  اطمینان  قابلیت 

و تعیین می کند. مدیریت شرایط بحران، مدیریت دانش در حوزه بهره 
سیستم          این  سازی  پیاده  نتایج  دیگر  از  درآمد  بدون  آب  کاهش   ، برداری 

می باشد. 
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زنجیره تامیـن

            حمل و نقل و ترافیک

رستوران

بهینه سازی موضوعات خرید ، انبارداری و پایش عملکرد طبخ و فروش متناسب با 

پیش بینی میزان فروش و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ، در یک ساختار 

یکپارچه ، ضمن کاهش هزینه های تمام شده و جلوگیری از اتالف مواد اولیه ، 

موجب پیاده سازی مدیریت دانش در بخشهای مختلف می گردد.

پست

مسئله برداشت و ارسال مرسوله از مبداء به انبارها و از آنجا به مقصد با توجه به 

رعایت کردن تمامی پارامترها و محدودیتهای موجود از جمله ظرفیت و ابعاد کاال 

، محدودیتهای تردد )زمان ، حجم معبر( و ... یک موضوع بسیار پیچیده و بسیار 

هزینه بردار می باشد. استفاده از الگوریتم های تحلیلی و فرا ابتکاری در موضوع 

مسیریابی )VRP( ، زمان بندی و مدیریت یکپارچه و هوشمند می تواند هزینه 

های تمام شده این خدمات را به طور چشمگیری کاهش داد و موجب افزایش 

رضایت مندی در مشتریان گردد.

سالمت

مدیریت زنجیره تامین کاال و همچنین متخصصین در حوزه سالمت خصوصا در 

زمانهای بحران یکی از نیازهای اساسی می باشد که می تواند تصمیم های صحیح 

در زمینه تخصیص و برنامه ریزی توسعه تجهیزات را با استفاده از مدلهای ریاضی 

و الگوریتم های پیشرفته ایجاد نماید.

و  مسیرها   ،  )  headway ها)  سرفاصله  اصالح  منظور  به  ناوگان  صحیح  مدیریت 

همچنین امداد رسانی و پایش عملکرد ناوگان در یک ساختار یکپارچه و هوشمند با 

توجه به میزان تقاضا ، ترافیک و استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ، ضمن افزایش 

درآمد و رضایتمندی ، موجب کاهش مسافر بدون درآمد ، کاهش مصرف سوخت و 

کاهش نیاز به خرید ناوگان جدید از طریق حداکثر سازی بهره وری در بهره برداری از 

ناوگان )سازمان اتوبوسرانی( خواهد شد.

          صنعت برق )تولید ، انتقال ، توزیع(
پیش بینی بار

یکی از وظایف شرکتهای توزیع و برق منطقه ای ، پیش بینی میزان بار مصرفی به صورت 

ساعتی می باشد. استفاده از الگوریتم های پیشرفته در این حوزه می تواند ضمن افزایش 

دقت ، موجب بهبود برنامه ریزی های توسعه ، بهره برداری خصوصا در حوزه پاسخگویی 

بار و همچنین عملیات بهره برداری گردد.

تولید

به منظور تعیین ترکیب بهینه تولید در نیروگاه های مختلف با توجه به تمامی محدودیتهای 

عملکردی هر نیروگاه و در نظر گرفتن میزان تلفات ، استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ، در 

کنار ماژولهای پیش بینی و مدلهای الکتریکال شبکه انتقال ، می تواند ضمن تولید پایدار برق 

هزینه های تولید و انتقال را بهینه نماید. ضمنا با استفاده از این سیستم می توان برنامه های 

پاسخگویی بار و خاموشی را به صورت بهینه تدوین و اعمال نمود.

           اقتصاد هــوشمند

ساختار مالیات هوشمند

به  نیازمند   ، اجتماعی  عدالت  منظور گسترش  به  مالیات هر مؤدی  دقیق  تعیین 

ساختارهای پیچیده و یکپارچه ای از ترکیب علوم مختلف از چک DVR ، داده کاوی 

و پیش بینی دارد که بتوان ضمن شناسایی مبدا پول ،  پروفایل اقتصادی هر فرد را 

آپدیت نگه داشت . انجام فعالیتهای تشخیص فرارهای مالیاتی ، رسیدگی ، صدور 

برگه تشخیص ، صدور و ابالغ ابالغیه ها تا اقدامات صورت گرفته در حوزه  وصول 

می تواند در یک ساختار یکپارچه هوشمند مالیاتی انجام گیرد.

بانکداری هوشمند

فعالیتهای صورت گرفته در حوزه های بانکداری از جمله تخصیص وام ، مدیریت 

ATM )پولگذاری ، انتخاب نوع پایانه و ... ( پولگذاری در شعب و ... می تواند با 

سامانه های هوشمند ضمن افزایش رضایتمندی موجب کاهش هزینه ها گردد. 

به عنوان مثال با سامانه مدیریت هوشمند ATM ها می توان با پیش بینی دقیق 

، هزینه های  ، ضمن کاهش هزینه های خواب پول   ATM میزان تقاضا در هر 

تغذیه و سرکشی را حداقل نمود.

12
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 رهیافت
)راهبرد هوشمندانه یافتن تقاضا)

 اعتبارسنجی و
 بازسـازی داده

PREDICTION & LEARNING FOR DEMAND

به منظور طراحی و همچنین بهره برداری بهینه و مطمئن از یک سیستم ، اطالع دقیق از آنچه 

که در آینده اتفاق می افتد بسیار حیاتی است. با بهره گیری از الگوریتم های داده کاوی می 

توان رفتار سیستم )و یا هر پارامتر مورد نظر( را با استفاده از داده های سازمان ، شناسایی 

نمود. این شناسایی می تواند در بهبود عملیات و برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت 

بسیار مفید باشد.

امکان انجام محاسبات پیش بینی برای دوره های زمانی متنوع ) ساعتی ، روزانه و ...( 

امکان تعریف عوامل موثر بر رویداد 

امکان تعریف الگوریتم و مقایسه نتایج آن ها

پیش بینی و مقایسه آن با وضعیت یک پارامتر 

امکان تشخیص و تکمیل داده های مفقود شده در پشته داده

یادگیری و سازگاری با شرایط واقعی در طول زمان

شناخت داده های  پرت و حذف آن ها در تحلیل

 

داده های دریافت شده به عنوان پایه های اصلی سیستم های پایش و سیستم های 

سامانه  باشد.  داشته  باالیی  اطمینان  قابلیت  بایست  می   ، یار  تصمیم  هوشمند 

DVR با بهره گیری از الگوریتم های متفاوت نسبت به اعتبارسنجی و بازسازی داده 

های مخدوش اقدام نموده و داده های تمیز را تامین می نماید ، ضمنا تشخیص 

خرابی سنسورها )کنتورها و ...( از دیگر ویژگی های این سامانه می باشد.

تشخیص صحت داده با استفاده از مشخصات فیزیکی شبکه و الگوریتم های هوش مصنوعی

کشف پارامترهای تاثیرگذار بر روی داده با استفاده از فرآیندهای آماری

امکان تعریف درختها و روابط فرآیندی به صورت پویا با استفاده از بستر فرم ساز

استفاده از پارامترهای موثر بر رفتار شبکه برای شناسایی و بازسازی داده های نابهنجار

بازسازی داده های فاقد اعتبار بر اساس تکنیک های هوش مصنوعی

استفاده از تکنیک های کمینه سازی خطا و اصالح داده ها بر اساس مدل ریاضی شبکه

(Soft Sensor( استفاده از داده های سنسورها و مدل ها برای محاسبه نقاط فاقد سنسور

14
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DSS
DECISION SUPPORT SYSTEM

آزمایشگاه از جملــه  بهره بــرداری  هزینه هــای  کاهــش  و   عملکــرد سیســتم  پایــداری 

ــتم  ــک سیس ــاد ی ــد. ایج ــی باش ــازمان ها م ــا و س ــی ارگان ه ــای تمام دغدغه ه

ــی  ــای فیزیک ــر مدل ه ــی ب ــار )Decision Support System( مبتن ــم ی تصمی

ــیستم  ــک سـ ــوان ی ــه عن ــاز ب ــای بهینه س ــم ه ــوازات الگوریت ــه م و داده ای ب

ــاختار             ــرد س ــده و عملک ــاذ ش ــای اتخ ــودن تصمیم ه ــه ب ــر بهین ــی ب DSS ضمانت

ــد. ــی باش م

شناخت دقیق سیستم

استخراج محدودیتهای عملکردی و برنامه ای

برآورد و شناسایی پتانسیل های بهینه سازی

مدل سازی ریاضی عملیات و کارکرد سیستم 

پیاده سازی الگوریتم های بهینه سازی

ایجاد پلتفرم یکپارچه عملکرد ماژول های مختلف

در  دیسپچینگ  های  سیستم  همچنین  و  هوشمند  ساختارهای  توسعه  به  نظر 

کشور و لزوم ایجاد بستری برای تست صحت عملکرد این سامانه ها ، آزمایشگاه 

فناوری خراسان رضوی و  و  پارک علم  با همکاری  هوشمند سازی و دیسپچینگ 

شرکت بهپویان طراحی و تجهیز گردیده است .

         اهداف: 
ایجاد زیرساخت مناسب برای تست سیستم های دیسپچینگ

ایجاد بستر الزم جهت تست سیستم های یکپارچه تصمیم یار 

ایجاد ساختار نمایشی برای درک بهتر کاربرد سیستم های یکپارچه هوشمند

انجام تست های FAT در محل آزمایشگاه 

SCADA امکان تست ارتباط با تجهیزات

        
         تجهیزات:

امکان تست سیستم های دیسپچینگ با سه الیه اپراتوری و ویدئووال
 )ابعاد 7*3 متر(

اتاق سرور با قابلیت پردازش موازی 

مشخصات سیستم عامل ها و نرم افزار ها:

HPE-ESXi-6.5

Windows Server 2019

Sql Server 2019

16
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فصل دوم
دیسپاچینگ

DISPATCHING
SYSTEM

و  جامع  دید  به  نیازمند  بزرگ  های  شبکه  و  ساختارها  کنترل 

یکپارچه به تمامی اجزا و اطالعات مربوطه به صورت کلی دارد. 

از طرفی نظر به تعداد بسیار زیاد داده های مربوط به عملیات 

در این شبکه های بزرگ ابعاد، نمایش تحلیلی، یکپارچه و قابل 

فهم آنها نیاز به ساختاری مهندسی داشته به طوری که بتوان 

پایش، مدیریت و گسیل منابع را از طریق یک ساخار متمرکز 

انجام داد. 

www.behpouyan.ir
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فصل دوم
دیسپاچینگ

DISPATCHING
SYSTEM

و  جامع  دید  به  نیازمند  بزرگ  های  شبکه  و  ساختارها  کنترل 

یکپارچه به تمامی اجزا و اطالعات مربوطه به صورت کلی دارد. 

از طرفی نظر به تعداد بسیار زیاد داده های مربوط به عملیات 

و  یکپارچه   ، تحلیلی  نمایش   ، ابعاد  بزرگ  این شبکه های  در 

که  به طوری  داشته  مهندسی  به ساختاری  نیاز  آنها  فهم  قابل 

بتوان پایش ، مدیریت و گسیل منابع را از طریق یک ساختار  

متمرکز انجام داد. 
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FEATURESقابلیتـــــــ ها

امکان تبدیل آالرم به ارجاع در ساختار سازمان

قابلیت ارائه ساختار نمایش سطح بندی شده متناسب با سطح دسترسی 

امکان الگ گیری از اقدامات پر کاربرد 

دارای قابلیت گزارش گیری و گزارش سازی متناسب با ساختار سازمانی

قابلیت دریافت و نمایش داده ها در نرخ باال

امکان ایجاد سناريو برای عملیات سازمان و گسیل منابع

امکان ارتباط با مدل های پیش بینی بهینه سازی و مدل های تصمیم یار

امکان زوم شدن در تاسیسات در صفحات اپراتوری و دسترسی به تمامی اطالعات 

)نقشه های ازبیلت،کاتالوگ نجهیزات و ... (

امکان گزارش گیری )pop up( در ویدئوال توسط سوپروایزر  برای هر المان

 )پیش بینی/ وضعیت عملکرد(

استفاده از منطقهای مدیریت دیداری )Visual Management( جهت افزایش

 داده های قابل نمایش

برای کنترل شبکه های بزرگ ابعاد در ساختارهای هوشمند نیاز به پلتفرمی جهت نمایش و ارسال 

فرامین در یک ساختار قابل فهم SLD و منطبق بر GIS می باشد. این سامانه می بایست توانایی 

ارتباط مستمر با ماژولهای بهینه سازی ، مدل ، داده کاوی ، پیش بینی و ... را دارا بوده و شرایط 

عملکردی و نتایج تحلیلها را به سادگی در اختیار اپراتورها قرار دهد.  

SCADA ارتباط با ساختارهای

قابلیت نمایش به صورت GIS/SLD و نقشه های شماتیکی

امکان ارسال فرمان به عملگرها و تجهیزات

دارای ساختار دیزاینر جهت ایجاد تغییرات در ساختار فنی توسط کاربر  متناسب با سطح دسترسی

دارای یک صفحه نمایش مستقل ویدئو وال و سه الیه اپراتوری با قابلیت نمایش صفحات متمایز

امکان ذخیره داده ها و پشتیان گیری از اطالعات

قابلیت تعریف سطح دسترسی و نحوه نمایش آالرم و هشدارها
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فصل سوم
نگهداشت و تعمیراِت 

هوشمند
اطمینان  قابلیت  و  کاری  به  آماده  به حفظ  تولیدی  کارخانجات  و  مبرم صنایع مختلف  نیاز  دلیل  به  امروزه 

استقرار  و  پیاده سازی  ضرورت  مطلوب،  سطح  یک  در  دارایی ها  کلی تر  بیان  به  و  ماشین-آالت  و  تجهیزات 

سیستم نگهداری و تعمیرات را در سازمانها بیش از پیش نشان می دهد. کارایی و اثربخشی این سیستم در 

توانمند کردن سازمان به ارائه خدمات و محصوالت تولیدی در سطح مورد نظر بسیار موثر است؛ به طوری که 

یکی از مباحث کلیدی در طول چرخه عمر یک دارایی حوزه نگهداشت آن می باشد. 

هدف از نگهداشت دارایی ها، پیشگیری و یا تعدیل روند نقصان عملکرد و کارایی دارایی های در حال خدمت 

رسانی و مدیریت ریسک های ناشی از خرابی است. این مهم با انجام فعالیت هایی همچون بازرسی ها، آزمون 

و پایش، نگهداشت پیشگیرانه و پیش بینانه انجام می شود. در این زمینه مواردی چون تشخیص خودکار وقوع 

خرابی، پیش بینی رخداد خرابی به بهره گیری از هوش مصنوعی و تحلیل علت خرابی )RCFA( با استفاده 

از الگوریتم های نوین علمی در ارتقاء بهره وری و اثربخشی این حوزه تأثیر بسزایی دارد. از طرفی سهم قابل 

توجه نگهداری و تعمیرات در هزینه های کلی یک سازمان که بالغ بر 15 تا 40 درصد را شامل می شود، لزوم 

بهینه سازی در منابع اختصاص یافته به این بخش را نشان می دهد. 

PdM
PREDICTIVE MAINTENANCE
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فصل سوم
نگهداشت و تعمیراِت 

هوشمند
هدف از نگهداشت دارایی ها ، پیشگیری و یا تعدیل روند نقصان عملکرد و کارایی دارایی های در حال خدمت رسانی 

و مدیریت ریسک های ناشی از خرابی است. این مهم با انجام فعالیت هایی همچون بازرسی ها ، آزمون و 

پایش ، نگهداشت پیشگیرانه و پیش بینانه انجام می شود. در این زمینه مواردی چون تشخیص خودکار وقوع 

خرابی ، پیش بینی رخداد خرابی با بهره گیری از هوش مصنوعی و تحلیل علت خرابی )RCFA( با استفاده از 

الگوریتم های نوین علمی در ارتقاء بهره وری و اثربخشی این حوزه تأثیر بسزایی دارد. از طرفی سهم قابل توجه 

نگهداری و تعمیرات در هزینه های کلی یک سازمان که بالغ بر 15 تا 40 درصد را شامل می شود ، لزوم بهینه سازی 

در منابع اختصاص یافته به این بخش را نشان می دهد. 

PdM
PREDICTIVE MAINTENANCE
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ویژگی های فنی
TECHNICAL FEATURES

سامانه “های نت” شرکت بهپویان برای مدیریت حوزه های مختلف نت در سازمان ها طراحی شده است. 

در این سامانه مطابق استاندارد ISO 14224 کلیه فرآیندها و روال های حوزه نگهداری و تعمیرات سازمان  قابل 

پیاده سازی و اجرا می باشد.

عالوه بر آن در این سامانه از  الگوریتم های هوش مصنوعی و روش های پیشرفته علمی جهت افزایش قابلیت 

اطمینان کارکرد سیستم و کاهش هزینه های بخش نت استفاده شده است.

از جمله قابلیت های سامانه “ های نت “ می توان به موارد روبرو اشاره نمود :

24

تخصیص بهینه تیم های نت به دستورکارها بر اساس موقعیت و وضعیت عملکردی تیم ها و ...

ارزیابی عملکرد نیروها بر اساس شاخص های عملکردی نیروی انسانی 

قابلیت محاسبه شاخص های عملکردی حوزه نت و ارائه گزارشات در سطوح مختلف سازمان

داشبورد مدیریتی جهت مانیتورینگ وضعیت کلی نگهداشت و تعمیرات سازمان با استفاده از شاخص 

  )KRI ( و نتیجه ای )KPI ( های  کلیدی عملکردی

استانداردسازی عملکردهای دستگاه ها و تعریف و تخصیص حاالت و علل خرابی مربوط به هر عملکرد

تخصیص فعالیت  های نت جهت تشخیص ، پایش و  یا جلوگیری از وقوع خرابی های دستگاه ها

آرشیو فنی مستندات تجهیزات از جمله نقشه تجهیز و فرایند ، نحوه راه اندازی و نگهداری و تعمیرات

قابلیت مدیریت منابع انسانی و پیمانکاران فنی سازمان

امکان تعیین سطوح دسترسی به منوها ، فرمها و .... کاربران نرم افزار بر اساس جایگاه سازمانی

قابلیت تعریف گردش کارهای مختلف در نرم  افزار براساس چارت سازمانی و یا فرآیندهای مدنظر 

ماژول مدیریت پیمان های نگهداری و تعمیرات و صدور صورت وضعیت پیمانکار

ماژول مدیریت انبار قطعات یدکی 

ماژول مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات و تهیه گزارشات هزینه ای

امکان طرح ریزی فعالیت های نگهداشت و تعمیرات اضطراری ، پیش گیرانه ، پیش بینانه و... برای 

تجهیزات و ماشین آالت سازمان 

ISO 14224 : 2016  امکان ثبت داده های قابلیت اطمینان تجهیزات بر اساس استاندارد

امکان طرح ریزی فعالیت های پایش وضعیت تجهیزات کلیدی سازمان بر اساس استاندارد

ISO 17359 : 2018 

شناسایی )DETECTION(  و  تشخیص  )DIAGNOSIS( خودکار خرابی های کارکردی تجهیزات

امکان تعریف و تخصیص شاخص سالمت به تجهیزات و پایش آنها بر اساس داده های ورودی

پیش بینی رخد اد حالتهای خرابی تجهیزات کلیدی سازمان بر اساس انحراف از وضعیت مبنای 

تجهیز قابلیت بسط الگوریتم های پیشرفته جهت آنالیز علت خرابی تجهیزات کلیدی سازمان 

(RCFA(

اولویت بندی خودکار دستورکارها بر اساس اهمیت دستگاه و فعالیت مورد نظر، شرایط عملکردی 

تجهیزات و...
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فصل چهارم
مدیریت دارایی 

Asset Management
... و از طرفی  گستردگی دارایی های سازمانها شامل دارایی های فیزیکی ، نرم افزاری و 
پارامترهای متعدد موثر بر عملکرد سازمان و دارایی های آن ، این دغدغه را برای مدیران 
ایجاد می کند که کارکرد این تجهیزات و تاسیسات در طول چرخه عمر نسبت به حالت بهینه 

به چه میزان انحراف دارد.
سیستم مدیریت دارایی طبق استاندارد ISO55000 متضمن کارکرد بهینه دارایی ها در یک 
ساختار نظام مند و مدون بوده که تمامی دارایی های در چرخه عمر از بازه سرمایه گذاری و 
خرید ، تا حوزه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات، جایگزینی و اسقاط را مورد آنالیز قرار داده 
تا بتوان ضمنا افزایش دسترس پذیری و کاهش توقفات فرآیند ، بهره وری را افزایش داد. 

www.behpouyan.ir 26
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مدیریت دارایی
Asset Management

 به منظور پیاده سازِی اثربخش سیستم مدیریت دارایی در یک سازمان ، اهداف و استراتژی سازمان در حوزه مدیریت 

دارایی و برنامه ریزی می بایست متناسب با فضای کسب و کار و محیط داخلی و بیرونی سازمان تدوین شده و 

متعاقبا پیرو فاز شناخت سیستمی و انجام Gap analysis رویه ها و فرآیند های سازمان مطابق با موضوعات 

39 گانه مدیریت دارایی ، بازنگری اصالح یابد .

شرکت بهپویان در این حوزه پلتفرمی یکپارچه توسعه داده که متشکل از اجزای متفاوتی است که به 

عنوان ابزاری موثر برای پیاده سازی این موضوعات 39 گانه بتوان با بهره گیری از ساختارهای 

هوشمند ضمن تسهیل استقرار سیستم ، بهره وری را در حوزه های متفاوت از جمله بهره 

برداری ، نگهداری و تعمیرات و ... را با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی به 

حالت بهینه )Optimum( نزدیک نمود.
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فصل پنجم
خدمات انــرژی انجام ممیزی فنی انرژی و پیاده سازی ساختارهای مدیریت انرژی جزو گام های اصلی در بهبود 

مستمر مصرف انرژی در هر سازمان می باشد. تاثیر متقابل پارامترهای موثر بر مصرف انرژی 

و فرآیند و آسایش ، موجب پیچیدگی شناسایی و تحلیل فرصت های بهبود شده که این مهم 

روش  ارائه  با  بهپویان  شرکت  باشد.  می  شده  کالیبره  مدلهای  اساس  بر  تحلیل  به  نیازمند 

اقتصادی  و  فنی  تحلیل های  حداکثری  دقت  بر  سعی   Calibrated Model Energy Audit

جهت عملیاتی شدن راهکارهای بهبود دارد.

شرکت بهپویان با بیش از 14 سال تجربه و انجام پروژه های متعدد در حیطه افزایش بهره وری 

انرژی در سطح کشور ، زنجیره کامل فرآیند ارتقا بهره وری را در حیطه های پیاده سازی ساختار 

بخشهای صنعت  در  انرژی  تفصیلی  ممیزی   ،  ISO50001 : 2018 اساس  بر  انرژی  مدیریت 

انرژی و  آنالین و آفالین عملکرد  به منظور  پایش  انرژی  پیاده سازی رصدخانه   ، و ساختمان 

همچنین اجرای راهکارهای بهینه سازی انجام می دهد.

ENERGY SERVICE

www.behpouyan.ir 30
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مدیریت انرژی
تضمین بهره وری انرژی نیازمند به پیاده سازی ساختار بهبود مستمر در حوزه انرژی در سازمان می باشد که این مهم با ایجاد ساختار 

یکپارچه پایش ، کنترل و بازنگری محقق می گردد. پیاده سازی چنین ساختاری بر اساس استاندارد ISO50001 : 2018 تحت 

عنوان ساختار مدیریت انرژی انجام می پذیرد.

ارتباط تنگاتنگ جنبه های مدیریتی و فنی در این استاندارد وجه تمایز آن با دیگر استانداردهای حوزه ایزو بوده که ضرورت پیاده 

سازی آن توسط تیم متخصص و مجرب در حوزه انرژی را نمایان می سازد.

شرکت دانش بنیان بهپویان با توجه به تجربه ممیزی انرژی در حوزه ها و صنایع گوناگون و با بهره از ترکیب تخصصهای فنی و 

مدیریتی موفق به پیاده سازی این نظام در سازمان ها و صنایع گوناگون شده است.

برخی از پروژه های پیاده سازی نظام مدیریت انرژی :

پتروشیمی خارگ ، پتروشیمی مهاباد ، پلیمر کرمانشاه

شرکت برق منطقه ای گیالن ، شهرداری تهران

سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی

شرکت نفت و گاز گچساران ، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

شرکت گاز استان های خراسان جنوبی ، همدان ، قزوین ، هرمزگان و ... 

شرکت آب و فاضالب مشهد ، استان همدان ، استان خراسان جنوبی ، استان زنجان ، استان خوزستان و ...

کارخانه شیرپگاه استان خراسان رضوی

ENERGY MANAGEMENT )ISO50001: 2018(

31

 فرآیند ممیزی
انرژی فـــنی

انرژی عملکرد  آن  در  که  است  مهندسی  مطالعات  فرآیند  یک  فنی  انرژی  ممیزی 

تاسیسات و تجهیزات نسبت به حالت ایده آل ارزیابی شده و راهکارهای گوناگون

برای ارتقا بهره وری انرژی بر اساس مدل کالیبره ، ارزیابی فنی و اقتصادی می گردد.

اجرای راهکارهای بهینه سازی بر اساس نتایج ارزیابی ها و اولویتهای تعیین شده در 

این مطالعات صورت می پذیرد.

این موضوع منجر به کاهش هزینه های انرژی و استانداردسازی و در نتیجه افزایش

آسایش حرارتی و روشنایی می شود .

TECHNICAL  ENERGY AUDIT PROCESS

32

آنالیز سوابق مصرف انرژی 

داده برداری میدانی با تجهیزات مهندسی 

شبیه سازی وضعیت موجود )فرآیندی ، الکتریکی ، هیدرولیکی ، مکانیکی و ...( در  نرم افزار های تخصصی روز دنیا

کالیبراسیون مدل

بررسی انحراف از استاندارد و تعیین نقاط هدررفت

تحلیل فنی و تعیین اثربخشی راهکارها

برآورد ریالی اجرای راهکارهای بهبود

(IRR، NPV، ROI تحلیل اقتصادی راهکارهای بهبود )محاسبه

تهیه سناریوهای بهینه سازی 

تهیه و تدوین گزارش ممیزی انرژی
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 ممیزی انرژی
در ساخـتمان

BUILDING ENERGY AUDIT
ارتباط  به  توجه  با   ، کشور  در  انرژی  کننده  بزرگترین مجموعه مصرف  عنوان  به  ساختمان 

فرآیند  ؛  هست  و  بوده  توجه  مورد  همیشه  فردی  بهداشت  و  سالمت  حوزه  با  مستقیم 

ممیزی انرژی به منظور انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی با هدف کمی سازی 

جریان انرژی در داخل ساختمان ، شناخت نقاط ضعف ، شناخت و ارزیابی پتانسیل های 

صرفه جویی به همراه راهکارهای بهبود و تحلیل فنی و اقتصادی این راهکارها بر اساس 

Dialux ، در حوزه انرژی designbuider( شبیه سازی دقیق انرژی در نرم افزارهای مطرح

در حوزه روشنایی ، Digsilent در حوزه تاسیسات توزیع و ... ( و نهایتا تعیین سناریوهای 

اجرایی برای راهکارهای بهبود در حیطه های اصالح پوسته ساختمان ، سیستم های تهویه 

و  داخلی  روشنایی  های  سیستم   ، الکتریکی  تاسیسات   ، موتورخانه  تاسیسات   ، مطبوع 

خارجی و ... در  قالب گزارش ممیزی فنی انرژی می باشد . 

 برخی از پروژه های حیطه ممیزی انرژی ساختمان :

ممیزی انرژی مجموعه تاالر تشریفات حرم مطهر رضوی

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت برق منطقه ای گیالن

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

شهرداری تهران )مناطق 20 و 7 (

شرکت های گاز استان همدان ، استان قزوین ، استان هرمزگان ، استان سیستان و بلوچستان

شرکت های آب و فاضالب مشهد ، خوزستان ، بوشهر ، همدان ، قزوین ، اردبیل ، خراسان جنوبی ، هرمزگان

ممیزی انرژی در ساختمان های منتخب شعب بانک مسکن در استان خراسان رضوی

ممیزی انرژی ساختمان های سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی

ممیزی انرژی ساختمان های فنی و اداری شرکت پتروشیمی امیر کبیر

ممیزی انرژی ساختمان ستاد شرکت عمران شهرجدید گلبهار

33

 ممیزی انرژی
در صنعـتـــ

INDUSTRIAL ENERGY AUDIT

شناسایی راهکارهای فنی و ارائه سناریوهای اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت منوط 

به شناخت دقیق صنعت و فرآیند حاکم بر آن می باشد که این مهم با مطالعه سوابق طراحی و 

آنالیز شرایط کارکردی سیستم و اندازه گیری پارامترهای متفاوت و برگزاری جلسات با مدیران و 

اپراتورهای سیستم حاصل می گردد. شرکت بهپویان در انجام پروژه های ممیزی انرژی صنعتی 

عالوه بر نگاه تجهیز محور ، راهکارهای فرآیند محور را با انجام شبیه سازی های فنی هر صنعت 

در نرم افزارهای تخصصی )Aspen ، WaterGems ، GPnet ، Digsilent ، Dialux و ... ( را 

شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی می نماید.

34

برخی از پروژه های حیطه ممیزی انرژی تاسیسات صنعتی :

 تاسیسات صنعتی شرکت نفت و گاز اروندان

سیستم کولینگ پاالیشگاه اصفهان

تاسیسات و تجهیزات بارز پتروشیمی غدیر و شیمی بافت

ایستگاهها و چاههای شرکتهای آب و فاضالب مشهد ، استان همدان ، استان اردبیل  ، 

 استان هرمزگان : بوشهر)روستایی( ، استان کهگیلیویه و بویر احمد ، استان خوزستان و ...

تاسیسات صنعتی شرکت نفت و گاز شرق

ایستگاه های تقلیل فشار شرکت گاز استان همدان ، هرمزگان  و منطقه ۳ ، تاسیسات تقویت فشار 

مناطق 3 ، 4 و 6 عملیات انتقال گاز

تاسیسات فنی کارخانه های  سرامیک توس ، نخ الوان توس و شیر پگاه استان خراسان رضوی
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افزايش سهم انرژی در هزينه های کل سازمان و از طرفی  تعدد مراکز مصرف کننده 

انرژی در سازمان ها )ساختمان / تاسيسات( ضرورت ايجاد ساختار رصد يکپارچه 

انرژی و ارزيابی عملکرد مقايسه ای آنها را نمايان می سازد ؛ سامانه پيمان به عنوان 

 ISO50001 يک سامانه تحت وب عالوه بر پشتيبانی فني از پياده سازی استاندارد

؛ گزارشهای فنی - مديريتی متنوعی در اين خصوص ارائه مي دهد .

نظر به تغیییرات لحظه ای مصرف انرژی در فرآیندها و صنایع ، استفاده از ساختار 

آنالین انرژی مانیتورینگ با امکان رصد آنالین مصرف انرژی با خط مبنا مورد نیاز 

می باشد. شرکت بهپویان بر پایه سامانه پیمان و سهند امکان ایجاد ساختار آنالین 

مانیتورینگ برای مصارف انرژی در تاسیسات و ساختمان ها را دارا می باشد.

محاسبه برچسب انرژی ) ساختمان ، صنعت و ...(

محاسبه و ترسیم خط مبنا 

محاسبه و تعیین مصرف کنندگان بارز در بازه های زمانی دلخواه

امکان تعریف و محاسبه شاخص های مصرف و  مقایسه آنها در بازه های زمانی دلخواه

امکان دريافت قبوض به صورت وب سرويس 

صـــحت ســـنجی قـــبوض

ISO50001 پشتیبانی از استقرار سیستم مدیریت انرژی

رصد روند اجرای پروژه های بهبود ونتایج آن

رصـد تولــــید انرژی های تجـــدیدپــــذیر

رصد تعداد و میزان مصرف انرژی تجهیزات مصرف کننده انرژی

پیــمان )پایش یکپارچه و مدیریت انرژی)
BEHPOUYAN ENERGY EFFICIENCY

 MANAGEMENT SYSTEM

35

از  استفاده  الزام  موجب  زیستی  محیط  محدودیتهای  و  انرژی  روزافزون  مصرف 

با توجه به هزینه باالی  انرژیهای تجدید پذیر در سازمان های کشور گردیده که 

احداث این نیروگاه ها نیاز هست که با استفاده از شبیه سازی های دقیق نسبت 

به طراحی بهینه این تاسیسات اقدام گردد.

شرکت بهپویان با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا در زمینه های تخصصی و فایل 

آب و هوایی هر شهر اقدام به طراحی نیروگاههای انرژی تجدید پذیر می نماید.

در راستای توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر شرکت بهپویان در قالب پروژه 

پژوهشی اقدام به تدوین کتاب های زیر و تولید و پیاده سازی نرم افزار سماپ 

با  گرمایی(  زمین  حرارتی  پمپ  و  خورشیدی  آبگرمکن  طراحی  آنالین  )سامانه 

همکاری شرکت گاز استان خراسان رضوی و نظام مهندسی نموده است :

- راهنمای طراحی ، نصب و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی  

- راهنمای طراحی ، نصب و اجـرای آبگرمکن خورشــیدی  

(CHP، CCHP ، CWP( سیستم های تولید همزمان

(PVsyst( سیستم های فتوولتائیک

(Polysun, SAM  ، سیستم های تولید آب گرم خورشیدی )سماپ

(GSHP calc( سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی

(Energy Recovery( انرژی هـایطراحی سیستم های بازیافت انرژی 
تجدیدپذیر

RENEWABLE ENERGY
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تغییرات در عملکرد تاسیسات و توسعه ساختارها ایجاد می نماید که تاسیسات از دید طراحی 

مهندسی بازنگری و اصالح گردد. طراحی مجدد تاسیسات بر مبنای شبیه سازی عملکرد وضع 

موجود سیستم متضمن این مهم می باشد.

شرکت بهپویان با بهره گیری  از متخصصین حوزه های مهندسی با اندازه گیری دقیق عملکرد 

برای  الزم  تغییرات   ، و شبیه سازی حالت موجود  از تجهیزات مهندسی  استفاده  با  سیستم 

تاسیسات را برای رسیدن به شرایط مطلوب را از طریق شبیه سازی محاسبه و برآورد نموده و 

اسناد مورد نیاز جهت فاز اجرایی را تهیه و تدوین می نماید. استفاده از شبیه سازی در بحث 

طراحی تاسیسات در شرکت بهپویان در کنار تجربه پرسنل طراحی ، موجب افزایش کیفیت 

خروجی طرح و تضمین کارکرد صحیح تاسیسات می گردد.

برخی از پروژه های حوزه طراحی و طراحی مجدد تاسیسات :

باز طراحی زیرساختهای پارک علم و فناوری خراسان

باز طراحی تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان های پتروشیمی امیرکبیر

شبیه سازی و اصالح سیستم کولینگ پاالیشگاه نفت اصفهان

طراحی سیستم آبیاری و آبرسانی کمربند سبز شهر کابل )افغانستان(

باز طراحی کانال کشی تهویه ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )برج ایرانشهر(

شبیه سازی و بازطراحی ایستگاه پمپاژ آب شرب امام علی )ع( شهر مشهد

شبیه سازی و بازطراحی روشنایی انبار نفت کرج

طراحی سیستم زهکشی آبهای زیرزمینی ایستگاه تقویت فشار بینک

باز طراحی و بهینه سازی محوطه تلمبه خانه نفت گوره )قلب نفت ایران(

باز طراحی روشنایی از طریق شبیه سازی سه بعدی  واحدهای عملیاتی شرکت نفت و گاز گچساران )35 واحد(

 طراحی و طراحی مجدد
مهندسی تاسیسات
ENGINEERING & REENGINEERING

37

از گزارشهای  ، پروژه های اجرایی خروجی  انرژی  به منظور تکمیل زنجیره خدمات بهینه سازی مصرف 

ممیزی انرژی و همچنین پروژه های عمرانی در این واحد انجام می گیرد.

             اجرای راهکارهای بهینه سازی 

اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

اجرای سیستم تونل متحرک جمع آوری گرد و غبار ناشی از PM قطار شهری مشهد

 اجرای سیستم روشنایی منطقه تفریحی هفت حوض مشهد

اجرای راهکارهای بهینه سازی در سالنهای مطالعه فردوسی )مشهد( و عالمه دهخدا )بجنورد(

اجرای سیستم روشنایی سالن های ورزشی مهر و رازی هالل احمر مشهد

واحد اجـرایی
EXECUTIVE

38

           اجرای سیستم بازچرخانی آب خاکستری

از طرفی محدودیت  و  پذیر آب  منابع تجدید  از  استفاده  لزوم  و  آبی  به تنش  نظر 

از شهرهای کشور ، شرکت بهپویان اقدام به طراحی و  منابع آب شرب در بسیاری 

اجرای سیستم های آب خاکستری با قابلیت نصب سریع به منظور بازچرخانی آب 

خاکستری روشویی ها جهت تغذیه فالش تانک ها و همچنین تامین آب آبیاری 

فضای سبز نموده است.

قابلیت نصب سریع

نیاز به حداقل تغییرات در ساختمان 

امکان نصب به صورت رو زمینی و یا دفنی

بهره برداری بسیار آسان

دارای فیلتراسیون پنج الیه با کربن فعال

دارای دو فیلتر جهت تعویض و جلوگیری از ایجاد اختالل در سیستم
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آزمایشگاه ها و تجهیزات
LABORATORIES AND EQUIPMENT

آزمایشگاهی:اندازه گیری:
آزمایشگاه مواد و انرژی

       کوره عملیات حرارتی با دمای 1500 درجه

        ترازو دیجیتال با دقت 0.1 میلی گرم

آزمایشگاه هوشمندسازی

       اتاق تست دیسپاچینگ

       اتاق سرور با قابلیت پردازش موازی 

39

تحقیقات و توسعه
RESEARCHS AND DEVELOPMENT

به منظور غنا بخشیدن به پروژه های شرکت ، واحد تحقیقات به عنوان مسیر ارتباطی 

با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وظیفه رصد فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز  شرکت 

خود و صنایع مرتبط و اقدام به انجام و تعریف پروژه های پژوهشی را برعهده دارد 

که در این مسیر ارتباط موثر با دانشگاه را از طرق زیر انجام داده و می دهد.

تعریف پروژه جهت انجام فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه 

تعریف و جذب دوره های پسا دکتری جهت پروژه های شرکت 

ارتباط نزدیک با دانشگاه و پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های آن جهت جذب نیرو

انجام پروژه های مشترک با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 

تعریف پروژه و بستن قرارداد با دانشگاه جهت اجرا 

ارتباط با R&D سایر شرکت های دانش بنیان 

ارتباط با پارک علم و فناوری

ارتباط و تعریف پروژه با واحدهای پژوهش شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی

الزم به ذکر است با توجه به ساختار واحد مهندسی و واحد اجرا ، پروژه های متعددی 

به عنوان پروژه های داخلی و یا جذب شده ، طراحی  و  به مرحله محصول نهایی 

آوری  تونل متحرک جمع   ، به سیستم آب خاکستری  توان  از جمله می  رسیده که 

... اشاره  و   )VRP( ارسال و توزیع کاال بهینه سازی  ، سامانه  گردوغبار قطارشهری 

نمود.
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    THINK TO
        SUMMIT
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سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

سـتاد ویژه توسـعه
فنـاوری نانو

�کت دانش بنیان

جمهوری اسالمی ایران
ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جمهوری اسالمی ایران
ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جمهوری اسالمی ایران
ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

وزارت علوم تحقیقات و فناوی
پارک علم و فناوری خراسان ریاست جمهوری

معاونت علمی  و فناوری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت صنعت،معدن و تجارت

شهرداری تهران
سازمان بهره وری انرژی ایران

(سابا)
سازمان بهره وری انرژی ایران

(سابا)

CERTIFICATION

GRADES

گرید 3 مشاوره 
بهینه سازی م�ف انرژی

گرید 3 مشاوره 

اتوماسیون صنعتی

گرید 3 مشاوره 

 آب و فاضب

�کت فناور

گروه تخصصی انرژی

پروانه انرژی و صنایع

نیروگاهی،صنایع زیست

محیطی و آب و فاضب
رتبه A مشاوره و

  پی�نکاری در بهینه سازی
گرید یک بهینه سازی

انرژی در صنعت
گرید یک بهینه سازی

انرژی در ساخت�ن

نهاد ترویجی نانو

در استان خراسان

مجوز   استقرار  استاندارد

ISO 50001HSE:MSISO 9001:2008


