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    معرفی برخی از دستاوردها و افتخارات شرکت: 

  تأسیسات و تجهیزات"در رشته  کشور وبودجهبرنامهدارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سوی سازمان" 

  "نفت و گاز"و 

 وان دانش بنیان به عن ها و مؤسساتتائید صالحیت توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

 «و تجهیزات پیشرفته آالتنیماشکاال و خدمات دانش بنیان در زمینه  دکنندهیتول»

 واحد موتورخانه در سطح کشور 6000و اجرای آن در بیش از « های کشورمعاینه فنی موتورخانه»طرح  مبتکر 

 دارای مجوز آموزش از سوی سازمان ملی استاندارد ایران 

  سازی مصرف سوخت در وزارت نفت در زمینه اجرای راهکارهای بهینه دیتائحضور در وندور لیست مورد

 های تقلیل فشار گاز کشور ایستگاه

  صالحیت ایمنی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تائیددارای گواهینامه 

  سازی مصرف انرژی در صنعت و زمینه بهینهدارای پروانه پژوهش از سازمان صنایع و معادن جهت فعالیت در

 ساختمان

  شرکت ایرانی عضو در مرکز و شبکه فناوری اقلیم  3یکی ازCTCN (Climate Technology Center 

& Network) 

 و  تاسیسات"بندی پایه دو در حوزه و رتبه "بهینه سازی انرژی"بندی پایه یک در حوزه خدمات دارای رتبه

 از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران "تجهیزات

 عضویت در سامانه پژوهش و فناوری وزارت نفت 

 «سازی و ارتقای راندمان انرژیبهینه»صالحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در زمینه  تائید .3

 «های تقلیل فشارسازی تجهیزات ایستگاهبهینه»صالحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در زمینه  تائید .0

  برای محصوالت مرتبط با بخش نفت، گاز و پتروشیمی به شرح  "66033"دارای کد ملی )ایران کد( به شماره

 ذیل:

 تأسیساتدمپر  .3

 مشعل( 3مشعل ملزومات حرارتی صنعتی ) .0

 سیستم( 0نفت، گاز و پتروشیمی ) تأسیساتگیری و کنترل انتقال و اندازه تابلو کنترل تجهیزات .6

 گیری و کنترل انتقال نفت، گاز و پتروشیمی )سیستم مانیتورینگ فرایند(سیستم اثبات تجهیزات اندازه .6

 یست، انرژی و محیط زهای تخصصی مکانیک و فلز شناسیدارای تأییدیه تدوین استانداردهای ملی در رشته 

 از سازمان ملی استاندارد ایران

 دارای پروانه کارشناس استاندارد )اشخاص حقوقی( از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 دهنده خدمات انرژی های ارائهحضور در فهرست شرکت(ESCO)  در بخش صنعت و ساختمان، مورد تائید

 وری انرژی ایران )سابا(سازمان بهره



 
 ”آن یشرکت و خدمات تخصص یمعرف                                                                                    “ 

 

 

 

6 

  دارای گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیتISO 9001 

  در خصوص مدیریت کیفیت آزمایشگاه 33000دارای گواهینامه استاندارد 

  های خدمات انرژیانجمن صنفی شرکت» رهیمدئتیهعضو» 

   انجمن احتراق ایران» رهیمدئتیهعضو» 

 های استانداردهای:مجری آزمون 

 رادیاتورها و کنوکتورها 

 نرژی رادیاتورهای آلومینیومی و فوالدیبرچسب ا 

 دار خودکارهای گازسوز دمندهمشعل 

 دارسوز دمندههای گازوییلمشعل 

 های صنعتی سوخت مایع با انتقال حرارت اجباریعملکرد گرمکن 

 های صنعتی گازسوز با انتقال حرارت اجباریعملکرد گرمکن 

 های هوای گرم گازسوز مستقیمدمنده 

 معیار مصرف و برچسب انرژی -صنعتی گازسوز با انتقال حرارت جابجایی اجباریهای گرمکن 

 معیار مصرف و برچسب انرژی -های صنعتی با سوخت مایعگرمکن 

 برچسب انرژی مجموعه دیگ و مشعل موتورخانه 

 تی دیگرآزمون ظرفیت و بازده حرا 

 های محیطی در صنایع کشورگیری آالیندهاندازه 
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های شرکت در بخش صنعتبرخی پروژه  
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    های شرکتبرخی از پروژه

 در صنعت و ساخت تجهیزاتطراحی   .1

o  های قند و شکر ایران کارخانه قند کشور،کارفرما: انجمن صنفی کارخانه 66نظارت بر پروژه تبدیل سوخت

(3636) 

o کن تاندیش گرمطراحی و تأمین سیستم پیش(tundish preheater)  (3636)کارخانه نورد فوالد یزد 

o اندازی و تأمین لوازم و تجهیزات پایش جریان گاز و فشار کوره شرکت شیشه و گاز ایران )شوگا(نصب، راه 

(3636) 

o (3633)، مجتمع شمش انزلی کن پاتیلگرماندازی مجموعه کامل پیشطراحی، ساخت، نصب و راه 

o اندازی دو مشعل دمنده دار در هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز ارجستان در استان اردبیل، طراحی، نصب و راه

 (3696)شرکت گاز استان اردبیل  کارفرما:

o ا جهت هدار و تطابق ظرفیت حرارتی آنهای دمندهبررسی و تعیین مشخصات فنی ساخت و تولید انواع مشعل

 (3693-3696)های تقلیل فشار گاز، کارفرما: شرکت گاز استان اردبیل های آبی غیرمستقیم در ایستگاهکنگرم

o (3699، شرکت آذرلعاب، )ساخت رکوپراتور کوره پخت لعاب 

o ،میانه، روحکندی حمل، نصب و راه اندازی سیستم حرارت سنج سیلوهای بتنی طراحی خدمات مهندسی، خرید ،

ی شرکت مادر تخصصی بازرگان، کارفرما: دشت مغان، شهید رواقی مشهد، شهید رجایی اهواز و شهید میرزاپور نکا

 (3603-3600، )دولتی ایران

 سازی مصرف انرژی در بخش صنعتبهینه .2

o ت نورد فوالد یزد، شرکت مواد غذایی مینو، شرکت اخگر، شرکت روزدارو، ...گیری راندمان احتراق شرکاندازه 

(3636) 

o های هیترهای ایستگاهگیری و افزایش راندمان احتراق در مشعلاندازه( های تقلیل فشار گازCGS ،استان اردبیل )

 (3633)شرکت گاز استان اردبیل  کارفرما:

o های های مختلف بازیافت انرژی از گازهای خروجی هیترها در ایستگاهمطالعه و بررسی روشCGS  استان اردبیل

سازی روش پیشنهادی، کارفرما: شرکت گاز ها و ارائه طراحی مناسب جهت پیادهو مقایسه فنی و اقتصادی آن

 (3639)استان اردبیل 

o های تقلیل زدگی و میعان گاز طبیعی در ایستگاهی جلوگیری از یخهاسنجی استفاده از انواع روشبررسی و امکان
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 (3696)کارفرما: شرکت گاز استان اردبیل فشار گاز طبیعی، 

o ل رفرما: شرکت گاز استان اردبیهای ایستگاه تقلیل فشار گاز، کاکنبررسی استفاده از دمپر در دودکش گرم

(3696) 

o (3690)های حرارتی مجموعه تخته فشرده ممتاز گلستان سازی مصرف انرژی در سیستمبهینه 

o (3603شرکت شوفاژکار، ) نوع مشعل تولیدی 3های احتراقی برای انجام آزمون 

 ممیزی انرژی در بخش صنعت  .2

o  (3633)ممیزی انرژی کارخانه روغن نباتی پرتو دانه خزر 

o  (3633)ممیزی انرژی کارخانه آجر ماشینی زرنما 

o (3633)اتحادیه فخاران ارومیه  -های پخت آجرگیری مصرف سوخت کورهممیزی عبوری و اندازه  

o  (3693)ممیزی انرژی کارخانه لوح سبز جنوب 

o  (3690)ممیزی انرژی کارخانه چوب و کاغذ اسالم 

o  یک مگاوات به شرح جدول ذیل و ارائه راهکارهای کاهش طرح جامع مدیریت مصرف در صنایع دیماندی باالی

 :(3639) مصرف انرژی در سطح استان قزوین

 لیست صنایع ممیزی شده استان قزوین

 آجرسا چینی بهداشتی نیا نفیس نخ

 آبگینه قزوین تولید الکل بیدستان ماه نخ

 ایران کفپوش پارس زئولیت صنایع مفتولی تاکستان

 صنایع لبنی سحر )روزانه( شفق پارس آرمان سیگمون

 سایپا شیشه باندهای پزشکی دارو شیشه

 

o  کارفرما شرکت  مجموعه صنعتی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به شرح جدول ذیل 0ممیزی انرژی در(

 :(3690) تخته فشرده ممتاز گلستان(

 لیست صنایع ممیزی شده شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان

 صنایع چوب سندل گرگان تخته فشرده ممتاز گلستان گرگان و دشت خوراک دام و طیور

  شرکت فدکیار راش بینه گرگان

o در رفسنجان، کارفرما: -خط تولید 0با مجموع حداکثر -ممیزی انرژی حرارتی و الکتریکی در دو واحد فرآوری پسته 

 (3693)های صنعتی کرمان شرکت شهرک
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o  (3693) آباد سمنانگچ مؤمنممیزی انرژی الکتریکی در کارخانه 

o (:3603-3693)  های تقلیل فشار گازممیزی انرژی ایستگاه 

 هالیست استان

 ایستگاه( 6) گیالن ایستگاه( 6) آذربایجان غربی ایستگاه( 6) ایالم

 ایستگاه( 03) لرستان ایستگاه( 3) هرمزگان ایستگاه( 33) یزد

 ایستگاه( 63) کرمان ایستگاه( 60فارس ) ایستگاه( 33) چهارمحال و بختیاری

   ایستگاه( 3کردستان )

 

o د مطابق با استاندارد ایامواممیزی خط سوخت شرکت پEN 746 (3693) 

o (3693) آذرلعاب کارخانه یحرارت یمقدمات یانرژ یزیمم 

o (3600اصفهان ) یرو نیشاه یزیمم 

 

 های تقلیل فشار گازنصب سیستم کنترل هوشمند در ایستگاه .4

o  (3696های تقلیل فشار گاز استان قم )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت در گرمهوشمند و بهینهکنترل 

o (3696های ارومیه، خوی و بجنورد )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت در گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3696های تقلیل فشار گاز استان لرستان )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3696های تقلیل فشار گاز استان سمنان )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3696های تقلیل فشار گاز استان قزوین )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3696اصفهان ) های تقلیل فشار گاز استانکن ایستگاهسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3693و  3696های تقلیل فشار گاز استان اردبیل )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3693های تقلیل فشار گاز استان آذربایجان غربی )کن ایستگاهسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3693های تقلیل فشار گاز استان ایالم )تگاهکن ایسسازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3693کن یک ایستگاه تقلیل فشار گاز استان یزد )سازی مصرف سوخت گرمکنترل هوشمند و بهینه 

o (3699) یغرب جانیفشار گاز استان آذربا لیتقل یها ستگاهیا تریمصرف سوخت در ه یساز نهیبه ستمیس 

o (3699تقلیل فشار گاز استان یزد )ایستگاه  6 انرژی در  مصرف یساز نهیبه 



 
 ”آن یشرکت و خدمات تخصص یمعرف                                                                                    “ 

 

 
 

33 

o  (3600) یک ایستگاه تقلیل فشار گاز استان سمناناجرای عملیات بهینه سازی مصرف سوخت هیتر در 

 های هوشمند پایش و مدیریت انرژیطراحی و ساخت سامانه .4

o های کنطراحی و ساخت سامانه کنترل هوشمند احتراق در گرمCGS 

o کن ایستگاه تقلیل فشار گازکنترل هوشمند مشعل گرمهای طراحی و ساخت سامانه 

o های تقلیل فشار گازهای هوشمند پایش از دور ایستگاهطراحی و ساخت سامانه 

o  سیستم هوشمند کنترل سالن مرغداریطراحی و ساخت 

 :EN16001و  ISO 50001استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استانداردهای   .6

o 30ر شده کاال دسازی مصرف انرژی و کاهش سهم آن در قیمت تمامرژی باهدف بهینهاستقرار سیستم مدیریت ان 

واحد صنعتی شامل شرکت آذرچلیک ارومیه، شرکت اروم بنیان، مجتمع صنعتی فوالدسازان آلمان آبادی، شرکت 

 (3690های صنعتی آذربایجان غربی( )تولیدی ساحل اتحاد )سمکو( )کارفرما: شرکت شهرک

o ی و ارائه راهکارهای کاهش هزینه باهدف الگوسازی اهداف خرد و کالن در استقرار مدیریت انرژی در یابعارضه

 (3693)شرکت پگاه فارس 

o  استقرار سیستم مدیریت انرژیISO 50001  و تصفیه آب و فاضالب غرب استان تهران نیتأمدر شرکت 

(3693-3693) 

o  استقرار سیستم مدیریت انرژیISO 50001  و تصفیه آب و فاضالب جنوب استان تهران نیتأمدر شرکت 

(3693-3693) 

 طراحی و بهسازی سیستم تهویه مطبوع در بخش صنعت .7

o نور های هوا در کارخانه دایکاست آلومینیم گلها و طراحی سیستم تهویه و فیلتراسیون آالیندهشناسایی آالینده

 (3639)واقع در اصفهان و نظارت بر اجرای آن 
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های شرکت در بخش ساختمانبرخی پروژه  
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    های شرکتبرخی از پروژه

 و معاینه فنی موتورخانه سازیبهینه .1

o یسازنهیبهواحد موتورخانه، کارفرما: شرکت  0000سازی بهینه افزاری پروژهمشارکت در اجرا و مدیریت نرم 

 مصرف سوخت

o ( 3633طراحی و اجرای سیستم گرمایش مرکزی ساختمان مؤسسه حسابرسی مفید راهبر) 

o  حت های تو اجرای آن در ساختمان هاموتورخانهتدوین دستورالعمل مناسب تهیه شناسنامه فنی و معاینه فنی

ت مصرف انرژی، کارفرما: شرک ییجوصرفهپوشش شرکت ملی گاز ایران به عنوان پایلوت و بررسی آثار آن در 

 (3633ملی گاز ایران )

o ساختمان  3000های دولتی در شهر تهران در پروژه معاینه فنی در اجرای پروژه معاینه فنی موتورخانه ساختمان

-3690ها، کارفرما: شرکت ملی گاز ایران )سازی مصرف انرژی و کاهش آالیندهدولتی شهر تهران باهدف بهینه

3696) 

: وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، اجراشدههای انساختم -

وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت ارتباطات، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت 

و مدارس تهران،  نهاد ریاست جمهوری،  وپرورشآموزشمعدن و تجارت، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت 

 ،ستیزطیمحسازمان انرژی اتمی، بیت رهبری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حفاظت از 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران، قوه قضائیه، معاونت مدیریت و توسعه نیروی انسانی و...

o اجرای معاینه فنی در: 

ها و گانه شهرداری تهران شامل سازمان بوستان 00ای مناطق مختلف هموتورخانه ساختمان 930بیش از  -

و توسعه پایدار  ستیزطیمح، کارفرما: ستاد فضای سبز شهر تهران و سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران

 (تاکنون 3639)  مناطق  ستیزطیمحشهرداری تهران، امور مالی و اداره 

 (3690و  3696) کارفرما: شهرداری کرج، مرکزی شهرداری استان البرز ساختمان -

های بانک مرکزی )بلوار میرداماد و سازی بویلرهای آب گرم و بخار موتورخانهها و آنالیز و بهینهموتورخانه -

 ساختمان بهارستان (

 (3696موتورخانه بانک ملت  ) 30 -

 (3696-3696پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس  ) -

o (3600) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران مایشیهای گرمعاینه فنی موتورخانه 



 
 ”آن یشرکت و خدمات تخصص یمعرف                                                                                    “ 

 

 
 

39 

o (3600، )اداره استاندارد استان تهران ،های دستگاههای اجرایی استان تهرانمعاینه فنی موتورخانه 

o (3600شرکت مکو، ) خدمات سرویس و تنظیم سوخت و هوای مشعل های موتورخانه 

o (3603، )اداره استاندارد استان تهران ،دستگاههای اجرایی استان تهرانهای معاینه فنی موتورخانه 

o (3603علوم پزشکی مازندران ) های تابعه دانشگاهها و ساختمانبیمارستانهای معاینه فنی موتورخانه 

o :میزان معاینه فنی موتورخانه در سنوات اخیر 

 

 ممیزی انرژی در بخش ساختمان .2

o (3633)های نفتی منطقه ساری های شرکت ملی پخش فراوردهساختمان  

o (3633نصیرالدین طوسی )های مجموعه آموزشی خواجهساختمان 

o (3633)حیدریه های نفتی منطقه تربتهای شرکت ملی پخش فراوردهساختمان 

o (3633)اردبیل  –برداری شرکت ملی گاز ایران های مرکزی و بهرهساختمان 

o (3633)های نفتی منطقه کرمان های شرکت ملی پخش فراوردهساختمان 

o (3633)های نفتی منطقه گلستان های شرکت ملی پخش فراوردهساختمان 

o (3633)نواحی تابعه  -های نفتی منطقه ارومیههای نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآوردهساختمان 

o (3633)منطقه لرستان  های نفتیهای نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآوردهساختمان 

o (3633)های نفتی منطقه چالوس های نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآوردهساختمان 

o (3633)های گروه صنایع شهید محالتی ساختمان 

o  (3639) تهران 3ساختمان شهرداری منطقه 

o  (3639)یک واحد ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان 

o 30  (3639)ساختمان اداری در سطح استان قزوین 

o 6 )(3690) مجموعه ساختمانی شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان )کارفرما شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان 

225بیش از 
موتورخانه

3696

145بیش از 
موتورخانه 

3690

475بیش از 
موتورخانه 

3693

475بیش از 
موتورخانه 

3693

225بیش از 
موتورخانه 

3693

245بیش از 
موتورخانه 

3699

425بیش از 
موتورخانه 

3600



 
 ”آن یشرکت و خدمات تخصص یمعرف                                                                                    “ 

 

 
 

00 

o 03 سازی مصرف سوخت( با های وزارت نفت در منطقه عسلویه )کارفرما شرکت بهینهمجموعه از ساختمان

 (3690)مترمربع  33909مجموع زیربنای 

o 33 سازی مصرف های وزارت نفت در مناطق خارک و بندر امام )کارفرما شرکت بهینهمجموعه از ساختمان

 (3690)مترمربع  63903سوخت( با مجموع زیربنای 

o (3696انبار نفت خوی ) ساختمان 

o  (3690)بیمارستان بوعلی سینا ساری 

o (3693های شرکت گاز استان اصفهان )ساختمان 

o منتخب شهر تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  هایساختمانGEF ،(3693) 

o (3699، )تهران 36منطقه  یشهردار یهاساختمانو آب  یانرژ یزیمم 

o (3699، )تهران 3منطقه  یشهردار یهاساختمانو آب  یانرژ یزیمم 

o (3699، )تهران 03منطقه  یشهردار یهاو آب ساختمان یانرژ یزیمم 

o (3600) اداره غله استان سمنان یعبور یزیمم 

o (3600ساختمان توزیع برق استان خوزستان ) یانرژ یزیمم 

o (3603، )تهران 36منطقه  یشهردار یهاساختمانو آب  یانرژ یزیمم 

o (3603ساختمان بنیاد تعاون وزارت دفاع ) یانرژ یزیمم 

o (3603) تهرانای شرکت سهامی برق منطقه، ممیزی تفصیلی انرژی در مجموعه سعادت آباد 

 

 :(ESCOخدمات انرژی ) .2

o 0نصب کنتورهای هوشمند،  -3های اداری و مسکونی سازی و افزایش کارایی موتورخانهطرح آزمایشی بهینه-

موتورخانه در شهر تهران، کارفرما:  330نصب سنسورهای فشار گاز در بیش از -6ها، معاینه فنی و تنظیم مشعل

 (3696) ریاست جمهوری یآورمعاونت علمی و فن

o منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار  یهادر ساختمان یانرژ یسازنهیبه یراهکارها لوتیپا یاجرا

های سازمان گسترش و ی در ساختمانانرژ یورتوسعه بازار بهره یسنجو امکان یخدمات انرژ یهاشرکت

نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی ایران، دانشکده مدیریت صنعتی ایران و ساختمان مرکزی وزارت 

 GEF( ،3693- 3600)تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
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 :ISO 50001استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد  .4

o  انجام مطالعات اصالح الگوی مصرف از طریق طراحی و استقرار نظام مدیریت مصرف انرژیEN16001 (ISO 

 (3693( در شرکت گاز استان گیالن )50001

o  مطالعات اصالح الگوی مصرف از طریق طراحی و استقرار نظام مدیریت مصرف انرژیISO50001  شرکت گاز

 (3690لرستان )

o  استقرار سیستم مدیریت انرژیISO 50001 (3693-3693های نفتی منطقه گلستان )در شرکت پخش فراورده 

o  استقرار سیستم مدیریت انرژیISO 50001 ( 3693-3693در شرکت گاز استان ایالم) 

o  استقرار سیستم مدیریت انرژیISO 50001 ( 3693در شرکت گاز استان آذربایجان غربی) 

o (3699، )هشتگرد دیشرکت عمران شهر جد یانرژ یزیو مم یانرژ تیریمد ستمیاستقرار س 

o (3699، )اکتشاف تیریمد رانینفت ا یشرکت مل یانرژ یزیو مم یانرژ تیریمد ستمیاستقرار س 

 

 تعیین برچسب انرژی ساختمان: .4

o (3690) گیری انرژی شرکت گاز استان کرمانخدمات پایش و اندازه 

o  (3690) غیرمسکونی منتخب مجموعه شهرداری تهرانساختمان  30برچسب انرژی 

o  (3690ساختمان شرکت گاز استان لرستان ) 0برچسب انرژی 

o  (3693ساختمان شرکت گاز استان لرستان ) 9برچسب انرژی 

o  ساختمان غیرمسکونی و تعیین برچسب انرژی  00مطالعه، بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی »مدیریت طرح

 (3693، پژوهشگاه استاندارد )«36006استاندارد ملی ایران به شماره آنها بر اساس 

o (3699) شرکت گاز کرمان یهاساختمان یبرچسب انرژ 

o (3699) اداره کل استاندارد تهران 

o 0 (3699) برق استان خوزستان عیساختمان شرکت توز 

o (3699) هرمزگان یو حمل و نقل جاده ا یکل راهدار اداره 

o (3699) کل آب استان هرمزگان اداره 
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o (3699) یاریبرق چهارمحال و بخت عیتوز شرکت 

o (3699) نالودیب دیعمران شهر جد شرکت 

o (3699) نیقزواستان گاز  شرکت 

o 33 (3699) تهران 36منطقه  یساختمان شهردار 

o 30 (3699) تهران 3منطقه  یساختمان شهردار 

o 9 (3699) تهران 03منطقه  یساختمان شهردار 

o (3699) برق اهواز عیتوز شرکت 

o (3600) نیقزو استان ساختمان شرکت گاز 0 یانرژ برچسب 

o (3600) اسوجی یبانک مل یحرارت یو عکسبردار یانرژ برچسب 

o ساختمان اداره ، ساختمان سازمان برنامه، ساختمان ثبت اسناد و امالکگاز، ساختمان شرکت  3 یانرژ برچسب

 (3600استان یزد ) یعیاداره منابع طبساختمان ، ییاقتصاد و دارا

o (3600) احمد ریو بو هیلویکهگ یاستاندار یو برچسب انرژ یزیمم 

o (3600)برق اهواز  عیتوز یانرژ برچسب 

o (3600) المیا استان ساختمان اداره صنعت و معدن 0 یانرژ برچسب 

o (3600استان مرکزی ) یاجتماع نیساختمان تأم 36 یانرژ برچسب 

o (3600) وزارت دفاع اسیساختمان  یبرچسب انرژ 

o ( 3600برچسب انرژی ساختمان توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری) 

o (3600) چمران وزارت دفاع دیشه یشهرک مسکون یانرژ برچسب 

o (3600) خوزستاناستان برق  عیو برچسب شرکت توز یزیمم 

o  (3603ساختمان شرکت گاز استان لرستان ) 36برچسب انرژی 

o  (3603انرژی ساختمان اداره کل استاندارد تهران )برچسب 

o ( 3603برچسب انرژی ساختمان بنیاد تعاون وزارت دفاع) 

o (3603ای استان تهران )برچسب انرژی ساختمان برق منطقه 
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o (3603، )برق منطقه ای سمنان انجام ممیزی اعطای برچسب انرژی ساختمان ستاد اداره مرکزی 

 

 تهویه مطبوع در بخش ساختمان:طراحی و بهسازی سیستم  .6

o  بررسی فنی، رفع ایراد و بهسازی سیستم تهویه طبقات، شامل انجام عملیات اصالحی بر روی هواسازها، دمپرهای

 (3633) ها و نیز باالنسینگ سیستم، در برج سازمان بنادر و کشتیرانیها و کانالکنترل حجم هوا، دریچه

 

 مدیریت کربن: .7

o  دهی و صحهگیری، گزارشراهنمای اندازهکتابچه »ترجمه( گذاریMRVبرای کشورهای در حال توسعه ) » با

 همکاری سازمان حفاظت محیط زیست

o گذاریصحه و دهیگزارش ،یرگیاندازه نظام هیته و نیتدو (MRV) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،

 GEF( ،3693- 3699)و 

o (3600ر، سازمان حفاظت محیط زیست، )کشو یاگلخانه یانتشار گازها یگزارش موجود هیته 

 

 جامع مدیریت انرژی )نجما( افزارنرمطراحی  .4
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    های شرکتبرخی از پروژه

  های ملیاستاندارد نویستدوین پیش .1

o «های هواسازی مصرف انرژی و کاهش آالیندهای با هدف بهینهمعاینه فنی دوره -هااستاندارد موتورخانه- 

 (3690) شرکت ملی گاز ایرانکارفرما:  -3-33000به شماره ملی  «ایدستورالعمل بازرسی و آزمون دوره

o ارفرما: ک -های تقلیل فشار گازهای ایستگاهکنهای گرماستاندارد معیار مصرف انرژی و حد مجاز انتشار آالینده

 (3696)شرکت گاز استان اردبیل 

o «ازی سکارفرما: شرکت بهینه -«نرژی رادیاتورهای فوالدی و آلومینیومیاستاندارد معیار مصرف و برچسب ا

 (3693)مصرف سوخت 

o سازی مصرف سوخت  کارفرما: شرکت بهینه -استاندارد و معیار مصرف انرژی در واحدهای مرغداری کشور

(3696) 

o ر صنعت ر مصرف انرژی دبازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در صنعت شش آلومینیوم و تدوین استاندارد معیا

 (3693)سیم و کابل آلومینیوم، کارفرما: پژوهشگاه نیرو 

o  سازی مصرف سوخت  کارفرما: شرکت بهینه -39660و  33090استاندارد شیر ترموستاتیک رادیاتور به شماره ملی

(3696) 

o  کارفرما: شرکت  -0تا  3-33033تدوین استاندارد سامانه گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب با شماره ملی

 (3696)سازی مصرف سوخت بهینه

o  گیری پارامترهای مربوط بهشده برای اندازهحمل طراحیاستاندارد مشخصات دستگاه الکتریکی قابلتدوین 

کارفرما: شرکت ملی - 00633-6 و 00633-0، 00633-3محصوالت احتراق تجهیزات گرمایشی با شماره ملی 

 (3696گاز ایران، )

o گیری اندازه منظوربهاستاندارد راهنمای استفاده از آنالیزگر الکترونیکی گازهای حاصل از احتراق قابل حمل  تدوین

 -30336با شماره ملی های مسکونی و عملکرد احتراقی تجهیزات گازسوز خانگی کربن مونوکسید در محل

 (3693)کارفرما: شرکت ملی گاز ایران 

o  رد استفاده مورد گازسوز زاتیتجه ینگهدار و ریتعم و یانداز راه نصب، نحوه جامع دستورالعمل»پروژه تهیه 

 (3699-3693، کارفرما: شرکت ملی گاز ایران )«کشور یمسکون ساختمان

o  30تدوین استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی بویلرها/ پکیج های گازسوز چگالشی با طرفیت بیش از 
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 (3600-3600سازی مصرف سوخت )بهینهکارفرما: شرکت ، کیلووات

o ت کارفرما: شرک، بازنگری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی دیگ و مشعل موتورخانه های غیرچگالشی

 (3600-3600سازی مصرف سوخت )بهینه

o  کیلووات( 30بازنگری استاندارد برچسب انرژی و معیار مصرف پکیج گازسوز چگالشی و غیر چگالشی )تاظرفیت ،

 (3600-3600سازی مصرف سوخت )کارفرما: شرکت بهینه

o به شرح جدول ذیل: استانداردهای ملی تحت کارفرمایی سازمان ملی استاندارد ایران نویسارائه پیش 

 

 شماره ملی عنوان استاندارد ردیف
 الزامات کلی و: 3های گرمایش مرکزی، پکیج شوفاژ( قسمت های گرمایش مرکزی گازسوز )دیگدیگ 3

 هاآزمون
3-36603  

: استاندارد 3-0های گرمایش مرکزی، پکیج شوفاژ( قسمت های گرمایش مرکزی گازسوز )دیگدیگ 0
با توان اسمی ورودی کمتر یا برابر  5Bو  2B ،3Bهای و دستگاه Cهای نوع مخصوص برای دستگاه

kW 3000 
3-0-36603  

: استاندارد 3مرکزی، پکیج شوفاژ( قسمت های گرمایش های گرمایش مرکزی گازسوز )دیگدیگ 6
 1Bهای نوع مخصوص برای دستگاه

0-0-36603  

های روش -تعیین عملکرد تجهیزات بازیافت حرارت هوا به هوا و گازهای دودکش-های حرارتیمبدل 6
 آزمون

30369 

های کاهش انتشار آالیندهی مصرف انرژی و سازنهیبهای با رویکرد ایمنی، معاینه فنی دوره-هاموتورخانه 0
 های بخار لوله آتشی: دیگ0قسمت -ایدستورالعمل بازرسی و آزمون دوره-هوا

0-33000 

 600خالص  تیتا ظرف طیمح شیگرما یبر ا یاجبار ییبا جابجا یخانگ ریگازسوز غ یهوا یهاکنندهگرم 3
 محصوالت احتراق ایاحتراق  یانتقال هوا یبدون فن برا لوواتیک

00366 

  دمنده با میزان سوخت گاز طبیعی تا ظرفیت لهیوسهوا، نوع انتقال هوای گرم به میرمستقیغ یهاکنندهگرم 3
 مگاوات، برای گرم کردن فضاهای صنعتی، تجارتی و... خانگی بزرگ 0

0660 

 یندیفرا یحرارت زاتیتجه یبرا یمنیا یعموم الزامات:  3 قسمت-یصنعت یندیفرا یحرارت زاتیجهت 3
 یصنعت

3-30366  

30366-0 رسانیاحتراق و سوخت زاتیتجه یبرا یمنیا الزامات:  0 قسمت-یصنعت یندیفرا یحرارت زاتیجهت 9  
 00636 های گازسوز مطابق با روش تامین هوای احتراق و تخلیه محصوالت احتراق )انواع(بندی دستگاهطبقه 30

 

 بر اساس استانداردهای ملی های استانداردطراحی و ساخت آزمایشگاه .2

o مشاوره در تدوین و اجرای استاندارد سوییچ( های فشار هوا و گازAir & Gas Pressure Switchو راه ) اندازی

 (3633)کارفرما: شرکت مهار مشعل سبز  –آزمایشگاه آکرودیته 

o کارفرما:  -سوزتدوین استاندارد، مشاوره و راهنمایی جهت ساخت آزمایشگاه استاندارد جت هیتر گازسوز و گازوییل
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 (3639)شرکت طیوران ابزار 

o های گرمایش تابشی و همچنین اندازی آزمایشگاه استاندارد دستگاهمشاوره، طراحی، نظارت بر ساخت و راه

 30333-3منظور اخذ مهر استاندارد بر اساس استاندارد شماره به 33000سازی استاندارد همکاری جهت پیاده

 (3696)کارفرما: شرکت ایران مشعل  -)ایمنی عملکرد(

o (3696)کارفرما: شرکت شوفاژ کار  -اندازی آزمایشگاه استانداردمشاوره، طراحی، نظارت بر ساخت و راه 

o  (3696کارفرما: صنایع مرغداری الوند ) -هیترآموزش و مشاوره در ساخت بستر آزمایشگاه تحقیقاتی جت 

o ازسوز خانگی در شرق کشوراندازی فاز اول آزمایشگاه تحقیقاتی افزایش راندمان تجهیزات گطراحی، ایجاد و راه- 

 (3693-3696): شرکت گاز استان خراسان رضوی کارفرما

o های گرمایش تابشی و همچنین تگاهاندازی آزمایشگاه استاندارد دسمشاوره، طراحی، نظارت بر ساخت و راه

 30333-3منظور اخذ مهر استاندارد بر اساس استاندارد شماره به 33000سازی استاندارد همکاری جهت پیاده

 (3696کارفرما: شرکت گرماسان ) -)ایمنی عملکرد(

o ارفرما: ک، گازسوز مشاوره در زمینه تامین، خرید و نصب تجهیزات و ساخت آزمایشگاه آزمون های استاندارد پکیج

 (3603-3600) حرارت سازه مبناشرکت 

o (3600-3603، کارفرما: شرکت شوفاژکار )های استاندارد مشعلطراحی و نظارت بر ساخت آزمایشگاه آزمون 

 

 های استانداردزمینه انجام آزمونهمکاری با سازمان ملی استاندارد در  .2

 شماره ملی عنوان استاندارد ردیف
 3096 های آزمونها و روشویژگی -دارسوز دمندهگازوییلهای مشعل 3
 3090 های آزمونها و روشویژگی -دارهای گازسوز دمندهمشعل 0
 6630 های مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفیروش آزمون ظرفیت و بازده حرارتی دیگ 6
 36336 انرژی دستورالعمل برچسب و انرژی مصرف معیار تعیین -موتورخانه مشعل و دیگ مجموعه 6
 630 های آزمون غیرحرارتیهای کلی و روشویژگی -رادیاتورها و کنوکتورها  0
 36360 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی -رادیاتورهای فوالدی و آلومینیومی 3
 36630 گرمایش فضاهای غیر خانگیها و های هوای گرم گازسوز مستقیم برای استفاده در گلخانهدمنده 3
وسیله دمنده با میزان سوخت گاز طبیعی تا ظرفیت های غیرمستقیم هوا نوع انتقال هوای گرم بهکنندهگرم 3

 مگاوات برای گرم کردن فضاهای صنعتی، تجاری و خانگی بزرگ 0
0660 

 -کیلووات 600 حداکثر حرارتی ظرفیت با حرارت جابجایی اجباری انتقال با گازسوز صنعتی هایکنگرم 9
 انرژی برچسب و دستورالعمل انرژی مصرف معیار تعیین روش و فنی مشخصات

30330 

 600 تا حرارتی حداکثر توان با اجباری جابجایی انتقال حرارت با مایع سوخت با صنعتی هایکنگرم 30

 انرژی برچسب و دستورالعمل انرژی مصرف معیار تعیین روش و فنی مشخصات -کیلووات
30333 
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 شماره ملی عنوان استاندارد ردیف
 36609 ردعملک -حمل و نقلثابت و قابل -های صنعتی سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباریکنگرم 33
 630 مشاوره برای اخذ مهر استاندارد محصول رادیاتور چدنی 30
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 ر زمینه بازرسی معیار مصرف انرژیهمکاری با سازمان ملی استاندارد د .4

 صنعت تعداد گزارش صنعت تعداد گزارش

 ظروف شیشه 69 آلومینیوم 06

 گچ 90 آجر ماشینی و فشاری 360

 موتورروغن 03 ی چدن و فوالدگرختهیر 36

 روغن نباتی 30 سیمان 93

 خمیر کاغذ 33 لبنیات 390

 آهن و فوالد 333 کاشی سرامیکی 336

 قند و شکر 366 اوراق فشرده چوبی 63

 تیوبتایر و  36 آهک 39

 یرمسکونیغساختمان  0 کمپوت 03

 نیروگاه 3 آبمیوه 33
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    های آموزشی شرکتبرخی از دوره

 3636ها در شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت، برگزاری دوره آموزشی ممیزی انرژی در موتورخانه -3

 3633ستاد مشترک سپاه پاسداران،  ها درسازی مصرف انرژی در موتورخانهبرگزاری دوره آموزشی بهینه -0

سازی مصرف انرژی در صنایع در های بهینهبرگزاری دوره آموزشی اصول عملکرد آناالیزرهای احتراق و روش -6

 تاکنون 3633انجمن احتراق ایران، از سال 

ت عکارگیری اصولی آن در صنرسانی و بهها، سیستم کنترل، سوختهمکاری در برگزاری دوره آموزشی مشعل -6

 تاکنون 39سیمان در انجمن احتراق ایران از سال 

، انجمن احتراق «آن رسانیهای بخار نیروگاهی و سیستم سوختهای دیگمشعل»همکاری در دوره آموزشی  -0

 تاکنون 39ایران، از سال 

ساز های حرارتهای سوخت، مشعل، کنترل و کاربرد آن در دستگاهسیستم»همکاری در کارگاه آموزشی  -3

 تاکنون 39، انجمن احتراق ایران از سال «صنعتی

ین در سوم« سازی مصرف سوخت و افزایش راندمان تجهیزات گازسوزهای بهینهروش»برگزاری کارگاه آموزشی  -3

 (3633)دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کنفرانس سوخت و احتراق ایران، 

 (3639) ، کانون مهندسین بابل،«موتورخانه تأسیساتاصول طراحی »برگزاری سمینار آموزشی  -3

 (3639)در شرکت گاز استان اردبیل، « EN 16001مدیریت انرژی بر اساس استاندارد »برگزاری دوره آموزشی   -9

، های نفتی کشوردر شرکت پخش فرآورده« در صنایعمدیریت و ممیزی مصرف انرژی »برگزاری دوره آموزشی  -30

(3690-3696) 

 (3639)در استانداری استان قم، « مدیریت مصرف انرژی»برگزاری همایش  -33

 (3639)در اداره استاندارد استان کردستان، « مدیریت مصرف انرژی»برگزاری همایش   -30

ق زمان برمدیریت هوشمند انرژی و تولید هم»ها با موضوع مشارکت در همایش مدیریت انرژی در بیمارستان  -36

 (3690-3639)، «و حرارت

 (3690)در اداره توزیع نیروی برق استان قزوین، « مدیریت مصرف انرژی»برگزاری همایش   -36

 در شرکت گاز استان« های تقلیل فشار گازمدیریت مصرف انرژی در هیترهای ایستگاه»برگزاری سمینار   -30

 (3693)مازندران، 
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در محل برج گاز، « ای مشعل در کاهش مصرف انرژی در ساختمانتأثیرات تنظیم دوره»ری سمینار برگزا -33

(3693) 

تان در شرکت گاز اس« های تقلیل فشار گازمدیریت مصرف انرژی در هیترهای ایستگاه»برگزاری دوره آموزشی  -33

 (3696)زنجان، 

تان در شرکت گاز اس« های تقلیل فشار گازگاهمدیریت مصرف انرژی در هیترهای ایست»برگزاری دوره آموزشی  -33

 (3696)اردبیل، 

تان در شرکت گاز اس« های تقلیل فشار گازمدیریت مصرف انرژی در هیترهای ایستگاه»برگزاری دوره آموزشی   -39

 (3696)آذربایجان شرقی، 

تان ر شرکت گاز اسد« های تقلیل فشار گازمدیریت مصرف انرژی در هیترهای ایستگاه»برگزاری دوره آموزشی  -00

 (3696)خوزستان، 

در شرکت گاز استان خراسان رضوی، « هاسازی مصرف انرژی در موتورخانهبهینه»برگزاری دوره آموزشی  -03

(3696) 

مصرف انرژی در  یسازنهیبه»و «  سازی مصرف انرژی در مرغداریبهینه»های تخصصی برگزاری دوره -00

 (تاکنون 3690از سال )های نفتی و وزارت جهاد کشاورزی، در مناطق مختلف پخش فراورده« هاگلخانه

 (3696)های استان قزوین، سازی مصرف انرژی در گلخانهاعزام مدرس جهت سمینار بهینه  -06

 (3696)کتول،  آبادیلع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد «ممیزی انرژی در ساختمان»برگزاری دوره آموزشی  -06

 (تاکنون 3696سال )، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «معاینه فنی موتورخانه»های تخصصی برگزاری دوره -00

 (3690و  3696)، وزارت صنایع دفاع، «سیستم مدیریت انرژی»برگزاری دوره آموزشی  -03

 (3690)لویه(، شرکت پتروشیمی مروارید )عس، «مدیریت مصرف انرژی»برگزاری دوره آموزشی  -03

، انجمن احتراق ایران، «کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه»برگزاری چندین دوره آموزشی  -03

 (تاکنون 3690)

 (3693)، کارخانه کویر تایر، «حرارتی صنایع الستیک زاتیتجهکارایی انرژی در »برگزاری دوره آموزشی  -09

 (3693)، پتروشیمی زاگرس، «مدیریت انرژی در سیستم بخار»برگزاری دوره  -60

و  انرژی"انرژی در زمینه  یالمللنیبای با موسسه مطالعات همکاری مشترک آموزشی، کارشناسی و مشاوره -63

 (3699-3693)، "پایداری



 
 ”آن یشرکت و خدمات تخصص یمعرف                                                                                    “ 

 

 
 

66 

 فوالدی های آلومینیومی ورادیاتورتولیدکنندگان مدیران کنترل کیفی های آموزش استاندارد برای دورهبرگزاری  -60

و  دمنده دار گازسوز هایمدیران کنترل کیفی تولیدکنندگان مشعلهای آموزش استاندارد برای برگزاری دوره -66

 زسوگازوئیل

وز و دار گازسهای دمندههای آموزش استاندارد برای مدیران کنترل کیفی تولیدکنندگان مشعلبرگزاری دوره -66

 زسوگازوئیل

های های آموزش استاندارد برای مدیران کنترل کیفی تولیدکنندگان هیترهای صنعتی و دمندهزاری دورهبرگ -60

 سوزهوای گرم گازسوز و گازوئیل

 (3600) یمصرف و منابع انرژ ی+ آموزش الگو39برچسب و مبحث  آموزش -63

 (3600) (های نفتیفرآورده در ساختمان )شرکت پخش یانرژ تیری+ مد39مبحث   آموزش -63
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 فهرست تجهیزات شرکت
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دستگاهنام  ردیف  نمای ظاهری وسیله نام سازنده/مدل 

3 
 -600گازآناالیزر 
0033 

Testo AG- Testo 350 

 

0 
 0گازآناالیزر )
 دستگاه(

KIMO- KIGAZ 300 

 

6 
 6گازآناالیزر )
 دستگاه(

KIMO- KIGAZ 200 

 

قرمزدوربین مادون 6  Testo AG- Testo 

875-2 

 

0 
تست کیفیت توان 

 فاز 6
Metrel- MI 2592 
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دستگاهنام  ردیف  نمای ظاهری وسیله نام سازنده/مدل 

 TES-1339 نورسنج 3

 

3 
 بادسنج

 (Hot wire) 
TES-1341 

 

3 
سنج و رطوبت

 دماسنج
TES-1364 

 

9 
پاورآناالیزر تک 

 فاز
TES- Prova 23 

 

 Mastech- MS6208B دورسنج نوری 30
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دستگاهنام  ردیف  نمای ظاهری وسیله نام سازنده/مدل 

 CEMB- N100 ارتعاش سنج 33

 

 TES-1160 فشارسنج محیطی 30

 

36 
 سنج ضخامت
 کیالتراسون

SONATEST- T-

GAGE IV DL 

 

 Fluke-83 مولتی متر 36

 

 KIMO-0-50 mmH2O مانومتر 30
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دستگاهنام  ردیف  نمای ظاهری وسیله نام سازنده/مدل 

33 
ثبات حرارت 

 محیط
Dickson- SP 425 

 

 TESTO-925 ترموکوپل 33

 

 Lutron-SL4001 صوت سنج 33

 

 Terminator -Tir 8861 دماسنج لیزری 39

 

 Flexim- ADM 6725 فلومتر التراسونیک 00
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دستگاهنام  ردیف  نمای ظاهری وسیله نام سازنده/مدل 

 Metrel- Mi2094 ایمن الکتریکی 03

 

 Laitz- Laitz متر لیزری 00

HLD 100 

 

06 

دستگاه 
گیری اندازه

 اختالف فشار
TESTO-512 

 
 


