ردیف

Behpouyan Company

1

شرح کار و موضوع قرارداد

کارفرما

ممیزی انرژی و طراحی سیاالتی و حرارتی مجموعه تاالر تشریفات حرم

سازمان عمران و توسعه حریم

مطهر رضوی

حرم مطهر حضرت رضا(ع)

سال اجرا

1392-1391

انجام مطالعات ،طراحی ،تولید و پیاده سازی فراسامانه مدیریت هوشمند
2

کلیه تأسیسات و فرآیندهای تأمین ،انتقال ،ذخیره و توزیع شبکه آب شرب

شرکت آب و فاضالب مشهد

در حال اجرا

مشهد مقدس

3

مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 1500

شرکت ملی مناطق نفت خیز

آغاجاری

جنوب

ممیزی انرژی جامع ساختمان های اداری ،رفاهی و مسکونی شرکت بهره
4

برداری نفت و گاز گچساران (شبکه توزیع ،تاسیسات و ساختمانهای شهرک

شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب

نفت گچساران ؛ بزرگترین مناقصه ممیزی انرژی ساختمانی در کشور)

5

6

7

8

9

بهینه سازی شبکه آب کولینگ کلیه واحدهای پاالیشگاه نفت اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان

ممیزی انرژی ایستگاه های پمپاژ نفت گوره ،امیدیه و اهواز شرکت ملی

شرکت ملی مناطق نفت خیز

مناطق نفت خیز جنوب

جنوب

ممیزی فنی انرژی و سنجش هدر رفت تجهیزات بارز در شرکت پتروشیمی

شرکت پتروشیمی غدیر

غدیر
پروژه طراحی پایه بهینه سازی مصرف انرژی و سامانه سرمایش و گرمایش و

شرکت ملی پخش فرآورده های

توسعه بهینه سازی کابل کشی شبکه ساختمان ستاد ایرانشهر

نفتی ایران

ممیزی فنی و مهندسی انرژی در تأسیسات ذخیره سازی سراجه و پارچین
منطقه سه عملیات انتقال گاز

منطقه سه عملیات انتقال گاز

در حال اجرا

1394-1393

1395-1394

1396

در حال اجرا

1395-1394

1396-1395

طبقههمکف
ستاری)،طبقه
شهیدستاری)،
(ساختمانشهید
بنیان(ساختمان
دانشبنیان
فناوروودانش
هایفناور
شرکتهای
ساختمانشرکت
خراسان،ساختمان
فناوریخراسان،
علمووفناوری
پارکعلم
قوچان،پارک
مشهد--قوچان،
جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
آدرس:
همکف

051--354
354256
25608
تلفکس08:
 051تلفکس:
051--354
354256
25609
تلفن09--1111:
تلفن:
051

شرکت
دانش بنیان

رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
سازی صنعت

گرید یک بهینه
سازی ساختمان

گرید مشاوره انرژی
از سازمان مدیریت

مجوز استقرار سیستم

مشاور طراحی و

مدیریت انرژی
ISO 50001

هوشمند سازی

شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
در استان خراسان

پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

10

خدمات ممیزی مصارف انرژی در بخش صنعت و ساختمان منطقه شش
عملیات انتقال گاز
مشاوره ممیزی فنی انرژی در منطقه چهار عملیات انتقال گاز

11

12

13

14

انجام مطالعات و تهیه ی دستورالعمل طراحی و اجرای انرژیهای تجدید پذیر
جهت سامانه های تأسیساتی ساختمان

منطقه چهار عملیات انتقال گاز

در حال اجرا

شرکت گاز استان خراسان رضوی

1397-1396

پتروشیمی امیر کبیر

1396-1395

شرکت پایانه های نفتی ایران

در حال اجرا

ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سیستم های تهویه مطبوع و ممیزی انرژی
در ساختمان های فنی و اداری واحد های عملیاتی پتروشیمی امیر کبیر
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO50001در ساختمان های ستادی
شرکت پایانه های نفتی ایران در شهرهای خارگ  ،نکا  ،عسلویه و تهران
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و ممیزی انرژی به همراه

15

منطقه شش عملیات انتقال گاز

1396

استقرار سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان های شرکت

شرکت ملی پخش فرآوره های
نفتی منطقه البرز

ملی پخش فرآوره های نفتی منطقه البرز

16

17

18

19

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و ممیزی انرژی شرکت

شرکت گاز استان قزوین

1396-1395

شرکت گاز استان همدان

در حال اجرا

شرکت گاز استان خراسان جنوبی

در حال اجرا

شرکت نفت و گاز شرق

1396

گاز استان قزوین
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در ممیزی انرژی در شرکت
گاز استان همدان
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در تمامی ساختمان ها و
تأسیسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

1396-1395

استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد  ISO 50001به همراه
استقرار سامانه مدیریت انرژی در شرکت نفت و گاز شرق

طبقههمکف
ستاری)،طبقه
شهیدستاری)،
(ساختمانشهید
بنیان(ساختمان
دانشبنیان
فناوروودانش
هایفناور
شرکتهای
ساختمانشرکت
خراسان،ساختمان
فناوریخراسان،
علمووفناوری
پارکعلم
قوچان،پارک
مشهد--قوچان،
جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
آدرس:
همکف

051--354
354256
25608
تلفکس08:
 051تلفکس:
051--354
354256
25609
تلفن09--1111:
تلفن:
051

شرکت
دانش بنیان

رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
سازی صنعت

گرید یک بهینه
سازی ساختمان

گرید مشاوره انرژی
از سازمان مدیریت

مجوز استقرار سیستم

مشاور طراحی و

مدیریت انرژی
ISO 50001

هوشمند سازی

شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
در استان خراسان

پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب
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20

21

22

ممیزی فنی انرژی بر مبنای استاندارد  ISO 50002در شرکت بهره برداری

شرکت بهره برداری نفت و گاز

نفت و گاز شرق

شرق

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در مجتمع پتروشیمی
خارگ

در حال اجرا

شرکت پتروشیمی خارک

در حال اجرا

شرکت پتروشیمی مهاباد

در حال اجرا

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در شرکت پتروشیمی
مهاباد
استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد  ISO 50001و ممیزی

23

انرژی ساختمانهای اداری 50 ،حلقه چاه و  4باب ایستگاه پمپاژ آب 3 ،باب
ایستگاه پمپاژ فاضالب 1 ،باب تصفیه خانه آب و  2باب تصفیه خانه فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان قم

در حال اجرا

شرکت آب و فاضالب استان قم

24

25

26

27

28

پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان)
در شرکت آب و فاضالب استان قم
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و استقرار سامانه جامع
پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
استقرار سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) در دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند
استقرار سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) در دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

در حال اجرا

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

در حال اجرا

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

در حال اجرا

استقرار سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) در شرکت آب و

شرکت آب و فاضالب استان

فاضالب استان خوزستان

خوزستان

ممیزی انرژی  60حلقه چاه و  6باب تصفیه خانه آب و استقرار سیستم
29

شرکت آب و فاضالب استان قم

در حال اجرا

مدیریت انرژی  ISO 50001در کلیه تأسیسات مستقر در شهرهای

شرکت آب و فاضالب استان
خوزستان

دزفول ،اندیمشک ،خرمشهر و شوش شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

در حال اجرا

در حال اجرا

طبقههمکف
ستاری)،طبقه
شهیدستاری)،
(ساختمانشهید
بنیان(ساختمان
دانشبنیان
فناوروودانش
هایفناور
شرکتهای
ساختمانشرکت
خراسان،ساختمان
فناوریخراسان،
علمووفناوری
پارکعلم
قوچان،پارک
مشهد--قوچان،
جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
آدرس:
همکف

051--354
354256
25608
تلفکس08:
 051تلفکس:
051--354
354256
25609
تلفن09--1111:
تلفن:
051

شرکت
دانش بنیان

رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
سازی صنعت

گرید یک بهینه
سازی ساختمان

گرید مشاوره انرژی
از سازمان مدیریت

مجوز استقرار سیستم

مشاور طراحی و

مدیریت انرژی
ISO 50001

هوشمند سازی

شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
در استان خراسان

پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب
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30

31

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و ممیزی انرژی تأسیسات

شرکت آب و فاضالب استان

آب و فاضالب شهر بندرعباس

هرمزگان

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در تمامی ساختمان ها و

شرکت آب و فاضالب استان

تأسیسات و ممیزی انرژی ساختمان ستاد و بخشی از تأسیسات شرکت

اردبیل

آب و فاضالب استان اردبیل
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و سامانه مدیریت انرژی
32

در شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویر احمد و ممیزی انرژی

شرکت آب و فاضالب استان
کهگیلویه و بویر احمد

ساختمان ستاد و بخشی از تأسیسات
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در شرکت آب و فاضالب
33

روستایی استان بوشهر و ممیزی انرژی تأسیسات سه شهرستان

شرکت آب و فاضالب روستایی
استان بوشهر

دشتستان ،جم و دشتی

34

35

مشاوره تمدید سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و استقرار سامانه
جامع مدیریت انرژی (پیمان) در شرکت آب و فاضالب مشهد
استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در تمامی ساختمان ها و

شرکت آب و فاضالب استان

تأسیسات شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001در ساختمان ستاد و 21
36

شرکت آب و فاضالب مشهد

باب ایستگاه پمپاژ و ممیزی انرژی یک باب ایستگاه پمپاژ و یک حلقه چاه

شرکت آب و فاضالب استان
همدان

شرکت آب و فاضالب استان همدان

1396-1395

1396-1395

1396-1395

درحال اجرا

1396

1396-1395

1396-1395

خدمات مشاوره ممیزی فنی(جامع) انرژی و مشاوره فنی استقرار سیستم
37

مدیریت انرژی  ISO 50001در ساختمان ها و محوطه ها منطقه چهار

منطقه چهار عملیات انتقال گاز

1393

عملیات انتقال گاز

38

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد
 ISO 50001:2011در شرکت شیر پگاه خراسان

شرکت شیر پگاه خراسان

1395-1393

طبقههمکف
ستاری)،طبقه
شهیدستاری)،
(ساختمانشهید
بنیان(ساختمان
دانشبنیان
فناوروودانش
هایفناور
شرکتهای
ساختمانشرکت
خراسان،ساختمان
فناوریخراسان،
علمووفناوری
پارکعلم
قوچان،پارک
مشهد--قوچان،
جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
آدرس:
همکف

051--354
354256
25608
تلفکس08:
 051تلفکس:
051--354
354256
25609
تلفن09--1111:
تلفن:
051

شرکت
دانش بنیان

رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
سازی صنعت

گرید یک بهینه
سازی ساختمان

گرید مشاوره انرژی
از سازمان مدیریت

مجوز استقرار سیستم

مشاور طراحی و

مدیریت انرژی
ISO 50001

هوشمند سازی

شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
در استان خراسان

پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب
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39

40

استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و ممیزی تفصیلی انرژی در

سازمان پایانه های مسافربری

هشت ساختمان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس

شهرداری مشهد مقدس

خرید و پیادهسازی سامانه مدیریت هوشمند و بهینهسازی انرژی خطوط
جمعآوری چاههای منزلآباد و سوران شرکت آب و فاضالب مشهد (اختراع)
طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ)

41

درایستگاه پمپاژ ایل گلی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی

(اختراع)

در حال اجرا

1396-1395

درحال اجرا

طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در ایستگاه
42

های پمپاژ منزل آباد ،خط پمپاژ 200کیلووات  ،B3خط پمپاژ  160کیلووات
 B3و زون  Fشرکت آب و فاضالب مشهد (اختراع)

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

43

پمپاژ زون  Eشرکت آب و فاضالب مشهد (اختراع)

44

نصب و راه اندازی سیستم آب خاکستری

45

46

شرکت آب و فاضالب مشهد

1393

شرکت برق منطقه ای سیستان و
بلوچستان

تهیه شاخص های مصرف انرژی فرآیندی به منظور مدیریت انرژی در دو
تصفیه خانه فاضالب خین عرب و التمیور شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد

خدمات مشاوره مهندسی بهینه سازی سیستم روشنایی واحدهای عملیاتی

شرکت بهره برداری نفت و گاز

(سایتهای نفت و گاز) و کارگاههای تعمیرات شرکت نفت و گاز گچساران

گچساران
شرکت بهره برداری نفت و گاز

بهسازی و ساماندهی محوطه تلمبه خانه گوره

47

48

شرکت آب و فاضالب مشهد

1394

گچساران

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی ،خدمات مهندسی تفصیلی و تهیه کتابچه
 PCپروژه زهکشی و انتقال آب های زیر زمینی ایستگاه بینک

شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران

در حال اجرا

در حال اجرا

1393-1392

1397-1396

1396
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49

طراحی و ساخت سیستم تهویه جهت دوره های  PMقطارهای خط یک

شرکت بهره برداری قطارشهری

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

مشهد

بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم تهویه قطار شهری

1396

شهرداری مشهد

1395

51

بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در مرکز داده

شهرداری مشهد

1395

52

بررسی و آنالیز تجهیزات ناوگان قطار شهری مشهد از طریق روش OCM

شهرداری مشهد

1396-1395

نظارت بر اجرای طرح جایگزینی لوازم الکتریکی فرسوده در سه کارخانه

سازمان بهره وری انرژی ایران

یخچال ،فریزر و تولید روکش کولر آبی

(سابا)

ممیزی انرژی کارخانه شیر پگاه خراسان

شیر پگاه خراسان

50

53

مشهد

54

مشاوره و ممیزی انرژی ساختمان اداره مرکزی و ساختمان پست های
55

 230/63کیلوولت خاش و  63/20کیلوولت چابهار 2شرکت سهامی برق

شرکت برق منطقه ای سیستان و
بلوچستان

منطقه ای سیستان و بلوچستان
خرید تجهیزات و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
56

اداره مرکزی و ساختمان پست های  230/63کیلوولت خاش و 63/20

شرکت برق منطقه ای سیستان و
بلوچستان

کیلوولت چابهار  2شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

1395

1396-1395

1395-1394

1395

مدلسازی ،بهینه سازی و مدیریت یکپارچه تاسیسات تامین ،انتقال و ذخیره
57

آب شرب مشهد (پیشبینی مصرف ،تحلیل هیدرولیکی ،مدیریت کیفی و

شرکت آب و فاضالب مشهد

1394-1393

کمی منابع ،باالنس مخازن و مدیریت اتفاقات)

مطالعات و طراحی ساختمان سبز

58

شهرداری مشهد
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

تعمیرات اساسی روشنایی و اعالم حریق انبارهای جمعیت هالل احمر

جمعیت هالل احمر خراسان

خراسان رضوی

رضوی

مشاوره و طراحی فنی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و BMS

بیمارستان امام رضا (علیه

طراحی برنامه کنترل بهینه کارکرد پمپ های ایستگاه های پمپاژ بر اساس
الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش هزینه های انرژی

افزایش راندمان و طول عمر موتورهای ایستگاه های پمپاژ با استفاده از
ظرفیت گرمایی آب مخزن

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی تفصیلی تاسیسات شرکت آب و فاضالب
مشهد شامل  40حلقه چاه 5 ،ایستگاه پمپاژ و  5تصفیه خانه آب و فاضالب

السالم)

شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد

1393

شرکت آب و فاضالب مشهد

1391

آستان قدس رضوی

1391-1390

شرکت آب و فاضالب مشهد

1391

سازمان اتوبوسرانی مشهد

1392-1391

قدس رضوی ( 12000متر مربع)

و فاضالب مشهد مقدس ( 22000مترمربع)

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی تفصیلی ادارات و ابنیه سازمان
اتوبوسرانی مشهد ( 18000متر مربع)

1394

1393

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی تفصیلی ادارات سازمان مرکزی آستان

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی تفصیلی ساختمان های اداری شرکت آب

1393

طراحی سیستم تهویه مطبوع با استفاده از سیستم زمین گرمایی برای

شرکت برق منطقه ای استان

مجتمع رفاهی شرکت برق منطقه ای استان خراسان رضوی

خراسان رضوی

ممیزی انرژی و تدوین دستورالعمل بهره برداری و طراحی بهینه از پست های

شرکت برق منطقه ای استان

فوق توزیع برق

خراسان رضوی

1393

1394
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جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
آدرس:
همکف

051--354
354256
25608
تلفکس08:
 051تلفکس:
051--354
354256
25609
تلفن09--1111:
تلفن:
051

شرکت
دانش بنیان

رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
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69

70

71

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی تفصیلی الکتریکال و مکانیکال کارخانه
سرامیک توس مشهد
ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی تاسیسات شرکت آب و فاضالب نیشابور
( 51حلقه چاه و  4ایستگاه پمپاژ)

شرکت سرامیک طوس مشهد

1390

شرکت آب و فاضالب نیشابور

1392-1391

ممیزی انرژی تعدادی از چاه های کشاورزی و تدوین راهکارهای کاهش

شرکت توزیع نیروی برق استان

مصرف انرژی و کاهش پیک بخش کشاورزی

خراسان رضوی

1392-1393

امکانسنجی و طراحی دو ایستگاه پمپاژ و تغییرات تاسیسات موجود جهت
72

افزایش ظرفیت انتقال آب سد دوستی از ایستگاه پمپاژ امام علی(ع) به

شرکت آب و فاضالب مشهد

1392-1391

پهنههای غربی مشهد

73

ممیزی و بهینه سازی الکتریکال کارخانه نخ الوان توس

شرکت نخ الوان توس

1391

74

ارزیابی کار -زمان و بهینه سازی خطوط تولید و منابع انسانی

کارخانه سرامیک طوس

1391

شرکت آب و فاضالب نیشابور

1390

شهرداری مشهد

1390

پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد

1389

شهرداری شاندیز

1390

75

76

77

78

ممیزی و بهینه سازی انرژی ایستگاه پمپاژ شماره یک آب شرب شهرستان
درود

ارائه طرح ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی مساجد استان خراسان رضوی
و ممیزی تفصیلی  4مسجد منتخب

ممیزی انرژی ساختمان اداری پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی  18مرکز از مجموعه های تابعه شهرداری
شاندیز

ممیزی انرژی  70حلقه چاه و سیستم آبرسانی مزرعه نمونه

79

موسسه کشت و صنعت مزرعه
نمونه آستان قدس رضوی

1392
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ارائه طرح ممیزی و بهینهسازی مصرف انرژی در کتابخانههای استان
80

خراسانرضوی و اجرای پروژه پایلوت کتابخانه فردوسی از طرف ادارهکل

اداره کل کتابخانه های استان
خراسان رضوی

کتابخانههای استان خراسانرضوی
ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی ورزشگاه مهر -وابسته به جمعیت هالل

1390-1389

جمعیت هالل احمر مشهد

1389-1388

شهرداری مشهد

1391

شهرداری شاندیز

1390

84

ممیزی انرژی ساختمان2500m2مسجد وحسینیه امام حسین(علیه السالم)

مسجد امام حسین (علیه السالم)

1389-1388

85

ممیزی و بهینه سازی سیستم الکتریکال کتابخانه عالمه دهخدا شهر بجنورد

نهاد عمومی کتابخانه های کشور

1388

86

ممیزی و بهینه سازی سیستم الکتریکال درمانگاه امامخمینی (ره)

جمعیت هالل احمر استانخراسان

1388

جمعیت هالل احمر استانخراسان

1388

جمعیت هالل احمر استانخراسان

1389-1388

جمعیت هالل احمر استانخراسان

1389

سازمان اقتصادی رضوی

1392

81

احمر مشهد
ممیزی مصرف انرژی پارک بسیج

82

83

87

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی چندین حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ
شهرداری شاندیز

ممیزی و بهینه سازی سیستم الکتریکال ورزشگاه خیابان رازی وابسته به
هالل احمر

ممیزی و بهینه سازی انرژی آمفی تئاتر و سینمای کودک ده دی

88

89

90

مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه ساخت سینمای هالل احمر خراسان رضوی
با تابع هدف بهینه سازی مصرف انرژی
امکان سنجی بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات پر مصرف زیر نظر
سازمان اقتصادی رضوی
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سردخانه سمانه

1391

مطالعات ممیزی انرژی التکریکال سردخانه سمانه

جمعیت هالل احمر خراسان

1388

هوشمند سازی بیش از  300موتورخانه اداری -تجاری -آموزشی -مسکونی

مراکز مختلف

1389-1387

طراحی و اجرای روشنایی نوین و تاسیسات مربوطه جهت بهینه سازی

نهاد عمومی کتابخانه های کشور

مصرف انرژی کتابخانه عالمه دهخدا (بجنورد)

خراسان شمالی

طراحی و اجرای روشنایی نوین و تاسیسات مربوطه جهت بهینه سازی

نهاد عمومی کتابخانه های کشور

مصرف انرژی کتابخانه شهید آوینی

خراسان رضوی

مشاوره ،طراحی ونظارت بر اصالح ابنیه  ،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

جمعیت هالل احمر استان

مجموعه شهدای امدادگر

خراسان رضوی

91

92

93

94

95

96

طراحی و ساخت ساختمان مجتمع ورزشی مهر هالل احمر خراسان رضوی با
تابع هدف بهینه سازی مصرف انرژی

97

اجرای سیستم های صوتی و تصویری پیشرفته مجموعه شهدای امدادگر

98

هوشمند سازی موتورخانه و سیستم های الکتریکی مجموعه شهدای امدادگر

99

100

101

جمعیت هالل احمر استان
خراسان رضوی
جمعیت هالل احمر استان
خراسان رضوی

هوشمند سازی موتورخانه و سیستم های الکتریکی ورزشگاه های مهر هالل

جمعیت هالل احمر استان

احمر

خراسان رضوی

طراحی و اصالح تاسیسات الکتریکی و روشنایی ورزشگاه های مهر هالل

جمعیت هالل احمر استان

احمر

خراسان رضوی

طراحی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  BMSساختمان سرپرستی
بانک

102

طراحی و اجرای انواع تابلوهای برق اداری – مسکونی  -صنعتی

103

اتوماسیون تاسیسات پمپاژ آبیاری فضای سبز  -تاسیسات شهری

1389

1391

1390-1388

1390

1390

1388

1388
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