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سم اهلل الرحمن الرحیمب                                                                                                                                                                                   

 نیروهای نفر 30 از بیش داشتن اختیار در ذیربط و با مراجع از الزم مجوزهای بودن دارا با امین منتظرشرکت فنی و مهندسی بهپویان 

 فاضالب، و آب صنایع، شیمی،مهندسی  انرژی، های سیستممتخصص و خالق در سطوح عالی رشته های مهندسی برق، مکانیک، 

 ISO و مدیریت انرژی هوشمندسازی ،بهینه سازیممیزی، و همکاری اساتید دانشگاه، پروژه های عمران، متالوژی و فیزیک نانو؛ 

به عنوان اولین شرکت و با کیفیت منحصر به فرد به انجام رسانده و  (استان کشور 15کارفرما در  60)بیش از را در سطح ملی  50001

 ه شرکت دانش بنیان گردیده است.یدر زمینه خدمات انرژی موفق به اخذ تایید

 سازی بهینه مشاوره خدمات صالحیت گواهینامه دارای که کشور انرژی مصرف سازی بهینه حوزه بنیان دانش شرکت تنها 

 باشد می کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از انرژی مصرف

 شرکت دارنده دو گواهینامه گرید یک بهینه سازی صنعت و گرید اولین 

 یک بهینه سازی ساختمان از سازمان بهره وری انرژی ایران در کشور

  مشاوره در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی از سازمان مدیریت  3گرید 

 و برنامه ریزی کشور

  شرکت مورد تأیید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت )ایفکو( جهت

 ISO 50001استقرار سیستم مدیریت انرژی 

 شرکت دانش بنیان در زمینه خدمات انرژی 

  رتبهA  از شهرداری تهران در زمینه مشاوره بهینه سازی 

  رتبهA از شهرداری تهران در زمینه پیمانکاری بهینه سازی 

 شرکت پژوهشی برتر استان خراسان رضوی در ارزیابی انجام شده 

 عمل پنجمین جشنواره ملی علم تا       

 رضوی خراسان رتبه دو مشاوره انرژی از استانداری 

  علم و فناوری خراسان رضوی به عنوان شرکت فناورعضویت در پارک 

 معادن در زمینه انرژی و صنایع نیروگاهی و صنایع مجوز سازمان 

 صنایع زیست محیطی و آب و فاضالبمعادن در زمینه  و صنایع مجوز سازمان 

 خراسان یمجوز واحد فن آور از پارک علم و فناور 

  عضویت درvendor list جنوب خیز نفت مناطقملی  شرکت مشاوران 

 عضویت در ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 نهاد ترویجی نانو در استان خراسان 

  دریافت نشان مردمی استقالل 

 ستیز طی، بهداشت و مح یمنیا تیریمد ستمیاستاندارد س  (HSE) 

 تیفیک نیو تضم تیریمد ستمیس استاندارد  (ISO 9001:2008) 
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  ،سازی تجهیزات و فرایندها در صنایع فرایندی، کارخانجات، صنعت آب، صنعت برق و ساختمانها استانداردسازی و بهینهممیزی انرژی 

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

 انتقال و توزیع برق و آب و سیستم های حمل و نقل

 انرژی  مدیریت پیاده سازی سیستمISO 50001  مبتنی بر استاندارد  مدیریت انرژیجامع استقرار نرم افزار وISO 50001 

 انجام کلیه فازهای شناخت ، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و نظارت 

  نوع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق پیشرفته 15گیری کلیه پارامترهای فنی با بیش از اندازه 

 های آب با قابلیت پیش بینی، برنامه ریزی منابع تامین آب و مدیریت اتفاقات هوشمندسازی شبکه 

 تدوین دانش فنی و ساخت مواد جدید در حوزه مواد و انرژی با رویکرد نانوتکنولوژی 

 تلفات شبکه های توزیع و انتقال برق ف و کاهشمدیریت مصر 

 سیستم های روشنایی و اجرای طراحی بهینه 
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 لین شرکت دانش بنیان در زمینه خدمات انرژی او 

 )اختراع سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ )مهاپ 

 کشور با باالترین امتیاز فنی ساختمانی اخذ بزرگترین پروژه ممیزی انرژی 

  و باالنس دینامیک مخازن آب شرب  تامین و انتقال آب تاسیساتهوشمندسازی کلیه

 ی ساز نهیهوشمند به یها تمیاز الگور با استفادهشبکه های توزیع 

  طراحی و تولید نرم افزار مانیتورینگ و مدیریت جامع انرژی 

 انرژی  های حامل  هزینه کاهش و استانداردسازی های حوزه در قابل توجه نتایج 

 % (40)افزایش پارامترهای فنی و شرایط آسایشی در عین کاهش هزینه انرژی تا  

  ( ترمیم کننده استخوان زیستی استخوانی )پودر نانو کامپوزیت تولید هیدرو آپاتیت 

  با الگوریتم ژنتیک آب  ساتی( تاسینرم افزار کنترل هوشمند )اپراتور مجازتولید 

  ارائه متدولوژی نوین اجرای ممیزی انرژی ساختمان 

 (انرژیانرژی و هزینه )ممیزی بر مبنای مدل ساختمانی و تاسیسات، کالیبره شده بر پایه 

  ارائه متدولوژی نوین اجرای ممیزی انرژی در صنعت آب و فاضالب 

 ( WaterGems)ممیزی بر مبنای مدل هیدرولیکی، انرژی و هزینه کالیبره شده در نرم افزار 

کنترل  جهت (Visual Management)طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دیداری  

پروژه های مشاوره مهندسی
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