


 

 

 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

 

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

 

 دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

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

 

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

 

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

 

 (6011و  6931و  6931شرکت دانش بنیان برتر تولیدی استان خراسان رضوی ) سال های  

 

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

 

 6931حائز عنوان طرح پژوهشی منتخب وزارت نیرو در سال 

 



 

 

 6933شرکت برتر دانش بنیان در حوزه آب وزارت نیرو سال 

 

 شرکت دانش بنیان در زمینه  بهینه سازی مصرف انرژیاولین 

 

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

 

 شرکت پژوهشی برتر استان خراسان رضوی در پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل

 

 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

 

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

 

 مجوز سازمان صنایع و معادن در زمینه انرژی و صنایع نیروگاهی

 



 

 

 عضویت در وندرو لیست مشاوران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

 عضو زیست بوم طیب از موسسه کیفیت رضوی

 

 عضو انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

 

 مشاور  استان خراسان رضویعضو انجمن مهندسان 

 

 عضویت در ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

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

 (ISO14001:2015)  مدیریت محیط زیست استاندارد
 

 (ISO45001:2018)  ایمنی و بهداشت حرفه ای استاندارد
 

 (ISO9001:2015) 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



 

 

  

 واحد فناور در زمینه بهینه سازی و هوشمندسازی شبکه های بزرگ ابعاد

 

 )کارلینک ( کار و کسب ارتباطی شبکه در عضویت



 

 

  

 2استان خراسان رضوی جهت مشاوره و ممیزی انرژی با رتبه تاییدیه استانداری  عضو زیست بوم طیب از موسسه کیفیت رضوی



 

 

  

 عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی



 

 

  

 

  

  

 در استان خراسان رضوی 1398شرکت برتر دانش بنیان تولیدی سال  در استان خراسان رضوی 1400شرکت برتر دانش بنیان تولیدی سال 



 

 

  

پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت،معدن وتجارتدر استان خراسان  1396سال  شرکت برتر دانش بنیان تولیدی 



 

 

  

 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  Bشرکت گرید   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



 

 

  

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

 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

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

 (93)پروژه پژوهشی برتر سال 



 

 

  

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

 فنی شرکت بهپویان

 

 معرفی و تأییدیه شهردار محترم تهران



 

 

  

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

 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 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الگوی مصرف

 

 (ISO9001:2015)  تیفیک نیو تضم تیریمد ستمیس گواهینامه 

 

 (HSE:MS)  ستیز طی، بهداشت و مح یمنیا تیریمد ستمیس گواهینامه

 



 

 

 

 

 

 

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

 الگوی مصرف

 

 (ISO14001:2015) مدیریت محیط زیست  نامهگواهی (ISO45001:2018) ایمنی و بهداشت حرفه ای  نامهگواهی

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 موضوع قرارداد
 کارفرما

 طراحی سال اجرا 

 

 مشاوره

 

استقرار 

سیستم 

مدیریت 

 انرژی

 

 نرم افزار

 

 پیمانکاری

 

     0410-0413 شرکت ملی گاز ایران هوشمندسازی شبکه توزیع گاز شهر مشهد

ممیزی انرژی ساختمان های اداری،رفاهی و مسکونی شرکت بهره 

 (Eبرداری نفت و گاز گچساران)به روش
     0331-0333 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 گازوگاز مایعمطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی درکارخانه 

 آغاجاری0011
    0331-0331 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

    0411 شرکت گاز خراسان شمالی 0111010105ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی 
قرارداد خدمات مشاوره و ممیزی فنی و استقرار مدیریت انرژی بر 

 صنعتیدر بخش های صنعتی و غیر  01110ایزواساس استاندارد 
   0411-0333 شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت پتروشیمی شیمی بافت  0و  0انجام ممیزی انرژی سایت 

 0111010105ایزوشامل دوبخش سیستم مدیریت انرژی 
    0411-0333 شرکت پتروشیمی شیمی بافت

،ممیزی انرژی،بهینه سازی 01110ایزو پروژه استقرار استاندارد

 هیترهای ایستگاه تقلیل فشارگازمصرف سوخت 
    0333-0335 شرکت گاز استان هرمزگان

 انجام خدمات مشاوره و انجام ممیزی جامع ) تفصیلی ( 

 انرژی در بخش تاسیسات
    0411 شرکت پاالیش گاز بیدبلند

    0331-0331 نفت و گاز گچسارانشرکت بهره برداری  خدمات مشاوره ای جهت بهسازی و ساماندهی محوطه تلمبه خانه گوره
قرارداد خدمات مشاوره و ممیزی فنی و استقرار مدیریت انرژی بر 

 در بخش های صنعتی و غیر صنعتی 01110ایزواساس استاندارد 

 منطقه عملیاتی ازادگان شمالی و تلمبه خانه غرب کارون

   0410-0413 شرکت نفت و گاز اروندان

     0331 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب های پمپاژ نفت گوره ، امیدیه و اهوازممیزی ایستگاه 
    0334-0333 شرکت پاالیش نفت اصفهان بررسی و ارائه راهکارهای بهینه نمودن شبکه آب کولینگ

    0331-0331 جنوب خیز نفت مناطق ملی شرکت 3امکان سنجی افزایش راندمان هیترغیرمستقیم نمکزدایی اهواز
    0410 شرکت گاز استان اصفهان (پیماننصب و پیاده سازی سامانه مدیریت انرژی )

     0411-0410 عملیات انتقال گاز پنجمنطقه  انرژی 3ممیزی سطح 

     0411-0410 عملیات انتقال گاز یکمنطقه  انرژی 3ممیزی سطح 
بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در ایستگاه های تقویت 

 فشار، تقلیل فشار و خطوط انتقال گاز طبیعی
    0410-0410 مصرف سوختشرکت بهینه سازی 

بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای یوتیلیتی 

 پاالیشگاه های نفت،گاز و پتروشیمی
    0410-0410 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

در ساختمان  01110ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی با الگوی 

مستقردر شهرهای های ستادی شرکت پایانه های نفتی ایران 

 خارگ،نکا،عسلویه و تهران

     0333-0335 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
0334-0331    

مطالعات مهندسی مقدماتی،خدمات مهندسی تفصیلی وتهیه انجام 

پروژه زه کشی و انتقال آب های زیرزمینی ایستگاه  PCکتابچه

 بینک

شرکت بهره برداری نفت و گاز 

 گچساران
0331    

ارائه خدمات مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی و 

 خدمات ممیزی فنی انرژی
   0333-0335 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
0330-0333     

    0331-0331 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
   0331-0331 شرکت گاز استان خراسان رضوی

 

 
ممیزی فنی و مهندسی انرژی در تأسیسات ذخیره سازی سراجه و 

 پارچین
     0331-0330 منطقه سه عملیات انتقال گاز

   0335-0331 شرکت نفت و گاز شرق 01110ایزوممیزی فنی انرژی بر مبنای استاندارد 
     0331 منطقه چهار عملیات انتقال گاز مشاوره ممیزی فنی انرژی

     0331 منطقه شش عملیات انتقال گاز خدمات ممیزی مصارف انرژی در بخش صنعت و ساختمان

 0105به ورژن 0111010100ایزو ارتقا استاندارد 
شرکت گاز استان سیستان و 

 بلوچستان
0411     

     0411-0333 شرکت پلیمر کرمانشاه 01110ایزو استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی
     0335-0331 شرکت پتروشیمی مهاباد 01110ایزوارائه خدمات مشاوره جهت دریافت گواهینامه 

     0335-0330 شرکت گاز استان قزوین 01110ایزواستقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی برمبنای 
    0330 پخش فرآوره های نفتی منطقه البرز 01110ایزوممیزی انرژی و استقرار 

ارائه راهکاربهبود عملکرد سیستم های تهویه مطبوع و ممیزی 

 اداری واحدهای عملیاتیانرژی در ساختمان های فنی و 
    0331-0330 پتروشیمی امیر کبیر

     0411 شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان خدمات ممیزی فنی انرژی ساختمان مرکزی و ایستگاه های تقلیل فشار
     0333 منطقه چهار عملیات انتقال گاز خدمات مشاورممیزی فنی)جامع( انرژی ساختمانها ومحوطه ها

     0331-0331 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 01110ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی 
     0331 شرکت نفت و گاز شرق 01110ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی برمبنای استاندارد 

     0331-0331 شرکت پتروشیمی خارک 01110ایزو استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی
     0411 شرکت ملی پخش فرآورده نقتی مشهد نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

     0411 انتقال گاز ایران 1منطقه  نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

     0330 پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی انرژی جهت کارکنان
     0353 پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ممیزی انرژی ساختمان



 

 

 موضوع قرارداد
 کارفرما

 طراحی سال اجرا 

 

 مشاوره

 

استقرار 

سیستم 

مدیریت 

 انرژی

 

 نرم افزار

 

 پیمانکاری

 

 خدمات مشترکین سبزوارکارگزاری 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9911-9109     

 کارگزاری خدمات مشترکین قوچان
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
0333-0410     

 کارگزاری خدمات مشترکین جوین
شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9911-9109     

و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه  خرید و نصب

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 استان کرمان به همراه صد درصد تامین منابع مالی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

 استان کرمان
0411-0410    

دستگاه خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 استان کرمان به همراه صد درصد تامین منابع مالی

 شمالشرکت توزیع نیروی برق 

 استان کرمان
0411-0410    

خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 به همراه صد درصد تامین منابع مالی همداناستان 

استان شرکت توزیع نیروی برق 

 همدان
0411-0410    

خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 به همراه صد درصد تامین منابع مالی همداناستان 

    0410-0410 مشهدشرکت توزیع نیروی برق 
خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 به همراه صد درصد تامین منابع مالی خراسان رضویاستان 

استان شرکت توزیع نیروی برق 

 خراسان رضوی
0411-0410    

خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 به همراه صد درصد تامین منابع مالی اردبیل استان 

استان شرکت توزیع نیروی برق 

 اردبیل
0411-0410    

فروش تجهیزات جهت بهینه سازی و ممیزی مصرف انرژی 

 خاش وچابهار 031/13ساختمان های پستهای

 شرکت سهامی برق منطقه ای 

 سیستان و بلوچستان
9911     

بررسی جامع و مطالعات راهبردی روشهای سرمایش مراکز داده 

 کشور و تدوین دستورالعمل طراحی و به کارگیری این سیستم ها
     041003-33 پژوهشگاه نیرو و توانیر

 خدمات مهندسی پیش بینی بار ساعتی صنایع 

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

 رهیافت(

     0333-0335 شرکت برق منطقه ای خراسان
بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

 "مطالعه مولفه بار

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 رضویخراسان 
9911    

و ممیزی تفصیلی  0111010105ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی 

انرژی و اقدامات الزم جهت اخذ گواهینامه های برچسب انرژی 

 ISIRI01111ساختمان و معاینه فنی موتورخانه 

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 گیالن
0333-0411    



 

 

هزینه های مصرف  خریدتجهیزات واجرای بهینه سازی و کاهش

 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
0335-0333    

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

 سیستان و بلوچستان
9911     

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

 کردستان
9109     

مدت روزانه نرم افزار سامانه پیش بینی کوتاه پروژه تحقیقاتی 

 بارساعتی

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 خراسان رضوی
9109     

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

 "مطالعه مولفه بار

شرکت توزیع برق شهرستان 

 اصفهان
0335-0333    

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
    0333-0335 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

 "مطالعه مولفه بار
    9911 استان فارسشرکت توزیع نیروی برق 

بررسی شاخصهای مصرف در هر تعرفه و "انجام پروژه مطالعاتی

 "مطالعه مولفه بار

شرکت توزیع نیروی برق استان 

 گلستان
0333    

مشاوره وخدمات ممیزی انرژی ساختمان اداره مرکزی وپست های 

 0خاش و چابهار

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان 

 و بلوچستان
9911-9911     

ارائه خدمات مشاوره ای بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف 

 انرژی در پست های فوق توزیع وانتقال
    0334 شرکت برق منطقه ای خراسان

نظارت براجرای طرح فرسوده درسه کارخانه یخچال فریزر و تولید 

 روکش کولرآبی

سازمان بهره وری انرژی ایران 

 )سابا(
0330    

 حلقه چاه کشاورزی 3مشاوره 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
0333     

خرید و نصب و راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند برروی دستگاه 

های پمپاژ شهری ایستگاه های پمپ آب شرکت آب و فاضالب 

 استان کرمان به همراه صد درصد تامین منابع مالی

 شمالشرکت توزیع نیروی برق 

 استان کرمان
0411-0410 

    

 

  



 

 

 موضوع قرارداد
 کارفرما

 طراحی سال اجرا 

 

 مشاوره

 

استقرار 

سیستم 

مدیریت 

 انرژی

 

 نرم افزار

 

 پیمانکاری

 

 هوشمند سازی شبکه آبرسانی شهر بیرجند
شرکت آب و فاضالب استان 

 خراسان جنوبی
0411 -0410   

   0411-0331 شرکت آب و فاضالب مشهد هوشمند سازی شبکه آبرسانی شهر مشهد

   0410-0413 نیشابورشرکت آب و فاضالب  نیشابورهوشمند سازی شبکه آبرسانی شهر خرید تجهیزات و اجرا 

     0411-0333 شرکت آب و فاضالب مشهد عملیات شناسایی و کشف انشعابات غیر مجاز

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

فاضالب و تعمیر و نگهداری ساختمان های تحت پوشش امور 

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

 سه ساله

     0414-0411 شرکت آب و فاضالب استان قم

 پیاده سازی سامانه هوشمند ایستگاه پمپاژ درایستگاه های

 پمپاژ تصفیه خانه آب وبرق-پمپاژ منزل آباد-علی)ع(پمپاژ امام 
    0331-0330 شرکت آب و فاضالب مشهد

خرید و پیاده سازی سامانه مدیریت هوشمند وبهینه سازی انرژی 

 خطوط جمع آوری چاه های منزل آباد و سوران
    0331-0330 شرکت آب و فاضالب مشهد

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در مطالعه و بررسی وشناسایی 

ساختمان های اداری آب وفاضالب خوزستان واستفاده از انرژی 

 درصدانرژی موردنیازساختمان ها01تجدیدپذیرجهت تأمین حداقل

شرکت آب و فاضالب استان 

 خوزستان
0335-0333     

     0333-0335 فاضالب استان قمشرکت آب و  01110ایزو استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد

 انجام خدمات مهندسی انرژی وتاسیسات
شرکت آب و فاضالب استان 

 خراسان شمالی
0410-0410    

     0335 شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

تهیه مدل نرم افزاری باالنس مخازن آب شرب مشهد براساس 

اولویت منابع تولیدوبهره برداری بهینه از تاسیسات تأمین انتقال و 

 ذخیره آب

    0334-0333 شرکت آب و فاضالب مشهد

در کلیه ساختمان ها و  01110ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی 

 تاسیسات
     0411-0333 شرکت آب و فاضالب استان زنجان

     0410-0335 مشهدشرکت آب و فاضالب  0111010105ایزو



 

 

باب تصفیه خانه آب و استقرار سیستم 1حلقه چاه و11ممیزی انرژی

 01110ایزو مدیریت انرژی

درکلیه تاسیسات مستقر در شهرهای دزفول،اندیمشک،خرمشهر 

 وشوش

شرکت آب و فاضالب استان 

 خوزستان
0331-0331     

درشرکت  01110ایزو استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 آب وفاضالب روستایی بوشهر

عدد چاه در چهارشهرستان 00باب ایستگاه پمپاژو31وممیزی

 دشتستان ،جم ،گناوه و دشتی

شرکت آب و فاضالب روستایی 

 استان بوشهر
0331-0331    

    0330-0330 شرکت آّب و فاضالب نیشابور انجام مطالعات ممیزی انرژی تاسیسات

     0331 شرکت آب و فاضالب استان قم مدیریت انرژی ) پیمان (نرم افزار 

    0330-0330 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

استان شرکت آب و فاضالب 

 آذربایجان شرقی
0330-0331    

عملیات اجرا و خرید بخشی از تجهیزات سامانه هوشمند ایستگاه 

 Eپمپاژ زون
    0330-0334 شرکت آب و فاضالب مشهد

و ممیزی  01110ایزو استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 آب وفاضالب شهربندرعباس انرژی تاسیسات 

فاضالب استان شرکت آب و 

 هرمزگان
0330-0331     

ر و استقرا01110ایزو استقرار وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

در شرکت آب وفاضالب استان سامانه)نرم افزار(مدیریت انرژی 

حلقه چاه و 4کهکیلویه و بویراحمد و ممیزی انرژی ساختمان ستاد،

 ایستگاه پمپاژ0

شرکت آب و فاضالب استان 

 کهکیلویه و بویر احمد
0330-0331   

استقرار و پیاده سازی و ممیزی فنی و بازنگری سیستم مدیریت 

 01110ایزو انرژی مبتنی بر استاندارد
    0331-0330 شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

     0333 شرکت آب و فاضالب همدان ممیزی و بررسی شاخص انرژی تصفیه خانه های فاضالب

ت انرژی تهیه شاخص های مصرف انرژی فرایندی به منظور مدیری

 خین عرب و التیموردر دوتصفیه خانه فاضالب 
    0331 شرکت آب و فاضالب مشهد

و استقرار سامانه  01110ایزومشاوره تمدید سیستم مدیریت انرژی 

 جامع مدیریت انرژی)پیمان(
    0331 شرکت آب و فاضالب مشهد

 01110ایزو استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی
شرکت آب و فاضالب خراسان 

 جنوبی
0330-0331     

 های پمپاژطراحی برنامه کنترل بهینه کارکرد پمپ های ایستگاه 

 با هدف کاهش هزینه های انرژی براساس الگوریتم ژنتیک
     0333 شرکت آب و فاضالب مشهد

جهت کاهش دمای کاری موتور با استفاده از  طراحی مبدل حرارتی

 ظرفیت گرمایی آب خط ورودی به ایستگاه پمپاژامام علی)ع(
      0333 شرکت آب و فاضالب مشهد



 

 

 01110ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد 

 باب ایستگاه پمپاژ آب شرب00در
     0331-0330 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(
      0333 شرکت آب و فاضالب مشهد

      0330 شرکت آب و فاضالب مشهد انجام مطالعات شناسایی نقاط مستعد نصب هیدروپاور

     0331 شرکت آب و فاضالب نیشابور ایستگاه شماره یک پمپاژ شهر درودممیزی و بهینه سازی انرژی 

امکانسنجی و طراحیهای افزایش ظرفیت انتقال آب سد دوستی از 

 ایستگاه پمپاژ امام علی)ع( به پهنه های غربی مشهد
     0330 شرکت آب و فاضالب مشهد

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

 بلوچستان
0331     

 

  



 

 

 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
     0411-0333 تهران 1شهرداری منطقه 

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

 اضطراری و تهیه سامانه پایش آنالین
    0411-0333 شهرداری مشهد

ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی استاندارد 

 01110ایزو

سازمان پایانه های مسافربری 

 شهرداری مشهد مقدس
0331-0335    

    0411-0333 مشهد شهرداری مطالعات پایش لحظه ای مصرف آب و انرژی

     0411-0333 تهران 01شهرداری منطقه  ممیزی انرژی در ساختمان های منتخب اجرای طرح مدیریت سبز

قطارهای خط   PMطراحی وساخت سیستم تهویه جهت دوره های 

 یک قطارشهری

شرکت بهره برداری قطارشهری 

 مشهد
0331-0331    

درپارک  SCADAمانیتورینگمطالعات پیاده سازی سیستم 

 کوهسنگی وپارکهای بزرگ
    0333-0335 شهرداری مشهد

انجام خدمات مشاوره،برای تهیه طرح مطالعاتی پایلوت ساختمان 

 سبز

و  مدیریت محیط زیست شهری

 توسعه پایدار شهرداری مشهد
0333-0330    

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

 مشهد
0330    

پایش وضعیت تجهیزات ناوگان قطارشهری مشهد به روش پایش 

 (OCMروغن)

شرکت بهره برداری قطارشهری 

 مشهد
0335-0333    

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

 )شهرداری(هفت حوض
0330-0333     

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

 )شهرداری(هفت حوض
0330-0333     

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

 ارتباطات شهرداری مشهد
0330-0331    

    0330-0330 سازمان اتوبوسرانی مشهد ساختمانمشاوره وممیزی تفصیلی)الکتریکی وحرارتی( 

اجرای طرح ممیزی انرژی مساجد درچهار مسجد سطح شهر 

 مشهد
     0330-0331 شهرداری مشهد مقدس

     0331 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
0411     

    0411-0333 پارک علم و فناوری خراسان رضوی مطالعات فاز یک زیر ساخت های انرژی

   0410 شرکت زغال سنگ طبس 0111010105ایزوممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی 

ممیزی انرژی ساختمان و  استقرار سیستم مدیریت انرژی 

 0111010105ایزو

سازمان امور مالیاتی خراسان 

 رضوی
0333-0411   

    0333-0335 شرکت عمران شهر جدید گلبهار ISIRI01111ممیزی تفصیلی انرژی ساختمان ستاد و ارائه گواهینامه

تعمیرات اساسی روشنایی و اعالم حریق انبارهای جمعیت هالل 

 احمر
     0333 جمعیت هالل احمر مشهد مقدس

 ( پیمان)  انرژی مدیریت و پایش سامانه افزار نرم فروش
 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 شاهرود درمانی و بهداشتی
0411-0410    

   0335-0331 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 01110ایزوممیزی انرژی ساختمان و  استقرار سیستم مدیریت انرژی 

     0330 آموزش و پرورش خراسان رضوی طراحی واستقرار وب سایت هسته گزینش )سهاپ(

ممیزی وبهینه سازی مصرف انرژی ساختمانهای منتخب مدیریت 

 شعب استان خراسان رضوی
     0333-0335 بانک مسکن

     0335 دانشگاه علوم پزشکی زابل خرید،نصب و راه اندازی سامانه پایش و مدیریت انرژی)پیمان(

     0335-0331 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خرید،نصب و راه اندازی سامانه پایش و مدیریت انرژی)پیمان(

     0353 جمعیت هالل احمر خراسان رضوی تهیه مصالح و اجرای نمای ورودی ساختمان مجتمع مهر قاسم آباد

روژه های عمرانی وتعمیر مشاوره در طراحی ونظارت در اجرای پ

 بخشهای صوتی،نور،تصویر،تاسیسات مکانیکال وبازسازی 

 الکتریکال و سن سالن آمفی تئاترو 

    0331-0353 جمعیت هالل احمر خراسان رضوی

     0335 دانشگاه علوم پزشکی گناباد خرید،نصب و راه اندازی سامانه پایش و مدیریت انرژی)پیمان(

     0331-0330 شرکت شیر پگاه خراسان ممیزی انرژی

     0335 پارک علم و فناوری خراسان رضوی خاکستریتولید، نصب و راه اندازی سیستم آب 



 

 

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

 نمونه
0330     

 اجرای راهکارهای بهینه سازی مصارف انرژی
مسجد و حسینیه امام حسین 

 )علیه السالم(
0351-0355   

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

 رضوی
0335     

     0331 فرودگاه بین المللی یزد تولید، نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

     0330 کارخانه سرامیک توس مشاوره در زمینه افزایش بهره وری نیروانسانی فعال

     0330-0333 شرکت شیر پگاه خراسان 01110ایزواستقرار سیستم مدیریت انرژی برمبنای استاندارد 

     0331 کارخانه سرامیک توس مشاوره انرژی

     0330 آستان قدس رضوی ممیزی انرژی و بهینه سازی مصارف انرژی حرم مطهر رضوی

بررسی و مقایسه هیتسوپاتولوژیکی گرفت سنتیک برپایه نانو 

 مشابه تجاری آنذرات هیدروکسی آپاتیت با نوع 
     0330 دئانشگاه فردوسی مشهد

 مدیریت هوشمندساختمان
بیمارستان امام رضا )علیه السالم( 

 مشهد
0334     

مشاوره و ممیزی انرژی استاندارد ساختمان هتل و مهمانپذیر 

 عظیم
     0331 هتل عظیم

    0353 مشهد مقدسجمعیت هالل احمر  اصالح سیستم برق درمانگاه امام خمینی)ره(

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

 استان خراسان شمالی
0353   

    0330 سردخانه سمانه انجام مطالعات ممیزی انرژی

     0353 رضویجمعیت هالل احمر خراسان  مشاوره و نظارت سالن آفی تاتر مجموعه ده دی

     0331 هتل بدر مشاوره وممیزی انرژی استاندارد ساختمان هتل ومهمانپذیر بدر

    0330-0331 اداره مرکزی آستان قدس رضوی ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان

     0331 شرکت نخ الوان توس مشاوره و ممیزی انرژی

     0330-0331 شرکت نخ الوان توس اجرای راهکارهای بهینه سازی مصارف انرژی

انجام ترموگرافی سالن های سردخانه،تهیه گزارش ارزیابی وضعیت 

 وتعیین نقاط اتالف
     0334 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)
    0411-0333 دولت افغانستان
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