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 قدمه:م
  

با موضوع ارائـه   1370در راستاي سیاستهاي وزارت نیرو در سال  دانشمند شرکت مهندسین مشاور 

مهندسی در بخش هاي انتقال نیرو ، توزیع نیرو، تولید نیرو و مولدهاي مقیاس کوچک و انـرژي  خدمات فنی و 
و همچنین خدمات علمی ، آزمایشگاهی ، مطالعـاتی ، تحقیقـاتی و بطـور کلـی خـدمات       نو و تجدیدپذیر هاي

کنون ادامـه داده  و فعالیتهاي خود را بدون وقفه تاشهر اصفهان تاسیس گردید  مرتبط با صنعت برق و انرژي در
خته شـده و خـدمات متنـوع و    و در پهنه جغرافیایی کشور جمهوري اسالمی ایران بعنوان یک شرکت معتبر شنا

  و صاحبان صنایع ارائه می نماید. و انرژي ارزشمندي به صنعت برق

  ستاد شرکت و دفاتر در سطح کشور :

ستاد شرکت مهندسین دانشمند در شهر اصفهان به آدرس خیابان میر،حدفاصل میدان فیض و چهـار راه هـالل   
دفـاتري در  ئه خدمات مطلوبتر به کارفرمایان محتـرم  می باشد.شرکت به منظور ارا 73احمر،ضلع شمالی،پالك 

دایـر   لویه و بویر احمـد کهگیمرکزي و  چهار محال و بختیاري، یزد، البرز، خوزستان، گیالن، استان هاي تهران،

  نموده است.

  صالحیت هاي حرفه اي شرکت مهندسین مشاور دانشمند: 

به شرح  و ذیصالحاز مراجع قانونی اي این شـرکت   همزمان با گسترش فعالیت ها در سطح کشور صالحیت حرفه 
  ذیل مورد تائید قرار گرفته است:

انتقـال   1(رتبـه  صالحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریـزي و نظـارت راهبـردي ریاسـت جمهوري      -1
 تولید نیرو) 3توزیع نیرو و رتبه  1نیرو،رتبه 

مجـوز فعالیتهـاي پژوهشـی صـنعتی     ،  و تجارت صنعت ، معدن وزارت زادر زمینه  پروانه فنی و مهندسی  -2
گواهینامـه خـدمات مشـاوره     ،صنعت ، معدن و تجـارت  وزارت زا درزمینه تحقیقات کاربردي برق ومعدنی

، عضـویت در انجمـن   اعتباري و سرمایه گذاري بانکی از کانون مشاوران اعتباري و سرمایه گذاري بـانکی 
، عضویت در شوراي شرکتهاي مشـاور صـنعت بـرق   ،  R&Dتخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن 

عضـویت درانجمـن صـنفی مهندسـان مشـاور      عضویت درانجمن مهندسی بهره وري صنعت برق ایـران،  
تائید گردیده و از مرجع بـین   گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی،استان اصفهان

 شامل گواهینامه هاي سیستم IMSتم مدیریت یکپارچه گواهینامه سیساسترالیا داراي  ISCالمللی 

 



 

 

 

ــت   ــدیریت کیفی ــی ISO9001:2008م ــت محیط ــتم زیس ــی و  ISO14001:2004،سیس ــتم ایمن و سیس
  .می باشد OHSAS18001بهداشت

  تقدیر و تشویق نامه:
 شـرکت با توجه به بررسی توانمندیهاي شرکت توسـط وزارت صـنعت،معدن و تجـارت جمهـوري اسـالمی ایـران       

شرکت مهندسین مشاور دانشمند بعنوان واحد فنی و مهندسی برتـر   1393و  1390درسال هاي مهندسین دانشمند 

دریافـت لـوح و تنـدیس     انتخاب گردید و بـا  1394و همچنین بعنوان واحد نمونه پژوهشی استان در سال و نمونه 
ه از کارفرمایـان محتـرم در بخشـهاي    مورد تقدیر قرار گرفت. ضمنا این شرکت در طول مدت فعالیت خـود همـوار  

  مختلف تقدیر نامه به واسطه ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت دریافت نموده است. 

  :ارائه خدمات یاصل يمحور ها

  * حوزه انتقال نیروي برق(ایستگاهها ، خطوط و سازه و ساختمان)

 توزیـــع و انتقـــال نیـــروي بـرق    ایستـگاههاي فــوق  پروژه مدیریت و  طــراحی ، نظارت خدمات مهندسی-

کیلو ولت با استفاده از متخصصـین زبـده و نـرم افزارهـاي مـورد تائیـد        400-230-132-63شامل سطوح ولتاژي
  مراجع استاندارد جهانی

 شـامل  فــوق توزیــع و انتقـــال نیـــروي بـرق    خطوط پروژه مدیریت و  طــراحی ، نظارت خدمات مهندسی-

ولت با استفاده از متخصصین زبـده و نـرم افزارهـاي مـورد تائیـد مراجـع       کیلو 400-230-132-63سطوح ولتاژي
  استاندارد جهانی

 400-230-132-63انجام مطالعات سیستم بر روي شـبکه هـاي فـوق توزیـع و انتقـال نیـرو در سـطوح ولتـاژ         -

ن بـه مصـرف کننـده بـا در نظـر      کیلوولت به منظور افزایش قابلیت اطمینان و امنیت شبکه،بهبود کیفیت انتقال توا
  گرفتن مالحظات اقتصادي با استفاده از متخصصین زبده و نرم افزارهاي مورد تائید مراجع استاندارد جهانی

مطالعات طراحی ونظارت افزایش ظرفیـت خطـوط فـوق توزیـع و انتقـال نیـرو  بـا اسـتفاده از          خدمات مهندسی-
  که ، رعایت حرائم و مسائل زیست محیطیهادیهاي پر ظرفیت جهت بهینه سازي وتوسعه شب

  انجام نظارت هاي الزم جهت تامین تجهیزات و تست مورد نیاز قبل از نصب و هنگام راه اندازي-
خدمات طراحی و نظارت بر احداث و بهینه سازي ساختمانهاي ایستگاههاي انتقال و توزیـع نیـرو و سـاختمانهاي    -

  عملیاتی 

  



 

  
  

  در بخش انتقال نیرو EPCو  PCورد نیاز جهت تهیه اسناد مناقصات پروژه هاي تنظیم اسناد و اطالعات م-

  در بخش خطوط انتقال و فوق توزیع برخی از تجربیات

  ي اصفهان )( کارفرما : شرکت برق منطقه ا کیلو ولت سپاهان 400خدمات مهندسی طراحی و نظارت خط -
( کارفرمـا : شـرکت بـرق منطقـه ا ي      ه اصـفهان کیلو ولت صف 63/230خدمات مهندسی طراحی و نظارت خط -

  اصفهان )
 مداره فرودگاه نظامی اصفهان (براي اولین بار در سطح کشـور)  6خدمات مهندسی طراح و نظارت خط تلسکوپی -

  ( کارفرما : شرکت برق منطقه ا ي اصفهان )
( کارفرمـا : شـرکت    )خدمات مهندسی پروژه هاي طراحی و نصب هادي هاي پرظرفیت(اولین مشاور در سـطح -

  ي اصفهان )برق منطقه ا
کیلوولـت سـمیرم               230/63کیلوولـت ارتبـاطی پسـت     63و  230خدمات مهندسی و نقشـه بـرداري خطـوط     -

  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي اصفهان )

پتروشـیمی     –د فـالر  –کیلوولت لردگان  132خدمات مهندسی و نقشه برداري خطوط چهار مداره و دو مداره  -
  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي اصفهان )

  انتقال و فوق توزیع ایستگاههايبرخی از تجربیات در بخش 

  کیلوولت شهید رجایی(کارفرما : شرکت برق منطقه اي تهران ) 400طراحی و نظارت بر بهینه سازي پست  -

  رفرما : شرکت برق منطقه اي تهران )کیلوولت زیاران (کا 400طراحی و نظارت بر بهینه سازي پست  -
  کیلوولت جالل (کارفرما : شرکت برق منطقه اي تهران ) 400طراحی و نظارت بر بهینه سازي پست  -
آبشـار ( کارفرمـا : شـرکت بـرق منطقـه اي       230خدمات مهندسی تکمیل طرح و توسعه ترانس چهـارم پسـت    -

  اصفهان )
کیلوولت پست شهید منتظـري ( کارفرمـا : شـرکت بـرق      63/230رم خدمات مهندسی اضافه نمودن ترانس چها -

  منطقه اي اصفهان )
پسـت   DCS، کنتـرل و  خدمات مهندسی و مشاوره جداسازي و بهینه سازي تجهیزات و سیسـتمهاي حفاظـت   -

  کیلوولت نیروگاه اصفهان ( کارفرما : معاونت بهره برداري شرکت برق منطقه اي اصفهان ) 230
  



 

  
  

کیلوولت اصفهان یک ( اسالم آباد ) ( کارفرمـا : معاونـت    230مهندسی و مشاوره افزایش ظرفیت پست خدمات  -
  بهره برداري شرکت برق منطقه اي اصفهان )

کیلوولت شهید منتظري ( کارفرمـا : شـرکت بـرق منطقـه اي      400/63خدمات مهندسی و مشاوره توسعه پست  -
  اصفهان )

  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي اصفهان ) سمیرم –ووات شهرضا کیل 230خدمات مهندسی احداث  -
      زیـاران  کیلوولـت  400 پسـت  سـازي  بهینـه  عملیات کارگاهی نظارت و عالیه اسناد،نظارت ،تهیه طراحی خدمات-

  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي تهران )
 شـهید  کیلوولـت  400 پسـت  سـازي  هینـه ب عملیـات  کارگاهی نظارت و عالیه اسناد،نظارت ،تهیه طراحی خدمات-

  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي تهران ) رجایی
       جـالل  کیلوولـت  400 پسـت  سـازي  بهینـه  عملیات کارگاهی نظارت و عالیه اسناد،نظارت ،تهیه طراحی خدمات-

  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي تهران )
  ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي اصفهان ) ست  آبشارکیلوولت پ 230و  63خدمات مهندسی تغییر باسبار -
          کرمـان  آبـاد  جهـاد  کیلوولـت  132/20 پسـت  احـداث  بـراي  عالیه نظارت و کارگاهی نظارت با مهندسی خدمات-

 ( کارفرما : شرکت برق منطقه اي کرمان )

 سـوئیچیارد  dcs و کنتـرل  حفاظت، سیستمهاي و تجهیزات سازي بهینه و جداسازي مشاوره و مهندسی خدمات-
  ( کارفرما : معاونت بهره برداري شرکت برق منطقه اي اصفهان ) اصفهان نیروگاه کیلوولت 230 پست

( کارفرمـا : شـرکت بـرق منطقـه اي      منتظـري  شهید کیلوولت 400/63 پست توسعه مشاوره و مهندسی خدمات-
  اصفهان )

( کارفرمـا : شـرکت بـرق منطقـه اي      منتظـري  شهید ولتکیلو 400/63/20 پست توسعه پروژه کارگاهی نظارت-
  اصفهان )

  
  
  
  

  



 

  
  

  * حوزه توزیع نیروي برق:

شبکه هاي توزیع نیروي برق هوایی و زمینی بـا اسـتفاده بـا     پروژه مدیریت و نظارت ،طــراحی خدمات مهندسی-

  استفاده از متخصصین زبده ونرم افزارهاي مورد تائید مراجع استاندارد جهانی
دمات مهندسی طراحی شبکه هاي توزیع نیروي برق با استفاده از هادیهاي روکـش دار و کابلهـاي خودنگهـدار    خ-

  به توسعه شبکه در مناطق پر تراکم به منظور رعایت حرائم و مسائل زیست محیطی
مطالعات بهینه سازي و کاهش تلفات با رویکـرد مالحظـات اقتصـادي در شـبکه هـاي توزیـع        خدمات مهندسی-

  نیروي برق
  خدمات مهندسی مطالعات جایابی ایستگاههاي فوق توزیع نیرو-
 GISخدمات مهندسی مکانیزاسیون و هوشمند سازي شبکه اي توزیع نیروي برق با استفاده از بستر -

  خدمات برنامه ریزي مهندسی فنی و مالی شبکه هاي توزیع نیروي برق  -
ره برداري مطلوب شبکه هاي توزیع نیـروي بـرق بمنظـور کـاهش     خدمات بازدید،تحلیل ونظارت درتعمیرات و به-

  خاموشیها و نرخ انرژي توزیع نشده در شبکه هاي توزیع نیروي برق

  انجام نظارت هاي الزم جهت تامین تجهیزات و تست مورد نیاز قبل از نصب و هنگام راه اندازي-
  در بخش توزیع نیرو   EPCو PCروژه هاي تنظیم اسناد و اطالعات مورد نیاز جهت تهیه اسناد مناقصات پ-

  تهیه دیتیل هاي اجرایی در طراحی پروژه ها-
  تهیه مشخصات فنی تجهیزات شبکه هاي توزیع نیروي برق-

  برخی از تجربیات:

  نظارت عالیه بر عملکرد شرکت هاي توزیع نیروي برق منطقه مرکزي کشور از طرف شرکت توانیر-
شرکت توزیع در سـطح کشـور از طـرف سـازمان بهـره وري انـرژي        10تلفات نظارت عالیه بر طرحهاي کاهش -

  ایران(سابا)
خدمات مهندسی طراحی و نظارت شـبکه هـایتوزیع نیـروي بـرق در شـرکت هـاي توزیـع نیـروي بـرق اسـتان           -

  اصفهان،تهران،گیالن،خوزستان،یزد،البرز و ...
  
  



 

  
  

شبکه توزیع برق جزیره خـارگ در حـوزه شـرکت پایانـه       انجام مطالعات مقدماتی،تفصیلی و تدوین اسناد مناقصه-
  هاي نفتی ایران

انجام خدمات مطالعاتی و برنامه ریزي توسعه ئ نگهداري شبکه توزیع نیروي برق در شرکت توزیع نیـروي بـرق   -
  استات اصفهان

نیـروي بـرق    خدمات انجام خدمات مشاوره بهره برداري از شبکه هاي توزیع نیروي برق در شرکت هـاي توزیـع  -
  استان اصفهان،تهران،گیالن،خوزستان،یزد،البرز و ...

  تهیه مشخصات فنی تجهیزات و کاالهاي مورد استفاده در شبکه هاي توزیع نیروي برق  -

  *حوزه تولید نیروي برق و مولدهاي مقیاس کوچک و انرژي هاي نو وتجدید پذیر

  یرانه نیروگاههاي تولید برقبر تعمیرات نیروگاهها و تعمیرات پیشگ نظارتخدمات -
به شـبکه هـاي انتقـال و توزیـع      (DG)تهیه مطالعات فنی و اقتصادي طرحهاي اتصال مولدهاي مقیاس کوچک-

  نیروي برق
  و تجدید پذیر در بخش انرژي هاي نوو مطالعات امکان سنجی  مهندسی ،ارائه خدمات فنی -

  برخی از تجربیات: 

ده و تعیین و بررسـی تجهیـزات حفـاظتی و مخـابراتی و شـرایط همـاهنگی       خدمات مهندسی نیروگاههاي پراکن-
 اصفهانو شرکت توزیع نیروب برق حفاظتی نیروگاهها در شبکه برق منطقه اي 

 کیلوواتی خورشیدي برق منطقه اي اصفهان 185خدمات مشاوره و مهندسی نیروگاه -

 ضحی در منطقه خورمگاواتی شرکت  10مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدي -

  پروژه خدمات مشاوره نیروگاههاي خورشیدي برق منطقه اي یزد-

  *حوزه دیسپاچینگ و مخابرات فوق توزیع

  ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و نظارت بر احداث دیسپاچینگ فوق توزیع-

  برخی از تجربیات:

 پروژه خدمات مهندسی، مشاوره دیسپاچینگ فوق برق منطقه اي اصفهان-

  پروژه نظارت بر احداث دیسپاچینگ فوق برق منطقه اي اصفهان-

  



 

  
  
 

  *فعالیتهاي مطالعاتی و تحقیقاتی:

در راستاي ارتقاء و توسعه دانش فنی در پروژه ها و بستر سازي هاي الزم براي تصمیم سـازي هـاي کارشناسـی و    

  پروژه ها در ذیل آورده شده است:مدیریتی کارفرمایان محترم،پروژه هاي مطالعاتی تعریف که برخی از این 
 و برقراري رینگ در شبکه برق توزیع برق اصفهان. T- OFFمطالعات حذف  -

  مطالعات کاهش و کنترل سطح اتصال کوتاه در شبکه فوق توزیع و انتقال برق اصفهان. -

  اصفهان.و فوق توزیع برق مطالعات بارزدایی فرکانسی و ولتاژي بهینه با استفاده از شبکه عصبی در شبکه انتقال -
 مطالعات قابلیت اطمینان در شبکه انتقال و فوق توزیع برق اصفهان-

  اي اصفهان بر اساس وضعیت  مدلسازي استاتیکی و دینامیکی شبکه انتقال سراسري و فوق توزیع برق منطقه-

  ايمنطقههاي  بر  اساس طرحهاي مصوب و در دست اجراي برق 1393و  1390موجود و نیز سال    

  قراردادهاي منعقده شرکت از بدو تاسیس تاکنون 

  مبلغ(ریال) تعداد
1020 914,975,066,166 

  

  توانمندي پرسنلی 

نسـبت بـه   شرکت مهندسین دانشمند در راستاي توسعه کمـی و کیفـی فعالیـت هـا و انجـام تعهـدات خـود        
فر افزایش داده، که عمـدتا داراي مـدارك   ن 515تعداد پرسنل شاغل در شرکت را به بیش از کارفرمایان محترم 
کـه  .الزم بـه توضـیح اسـت    در سطح هاي کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا مـی باشـد   تحصیلی دانشگاهی

  سال می باشد. 12میانگین تجربه کاري افراد شاغل حداقل 

  
  
  



 

  
  
  

  محدوده جغرافیایی خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسین دانشمند

  
  

  
  شرکت مهندسین دانشمند کارفرمایان

  
قرارداد منعقد نموده که در ذیل به برخـی    کارفرما 130شرکت مهندسین دانشمند از بدو تاسیس تاکنون با بیش از 

  از آنها اشاره شده است:

 ، تهران ، اصفهان سازمان بهره وري انرژي ایران(سابا)،شرکت هاي برق منطقه اي،شرکت توانیر
استان  شرکت هاي توزیع نیروي برق، یزدو فارس  ، ن و بلوچستانسیستا ، باختر ، خوزستان
وشرکت فوالد ،گیالن،خوزستان،اهواز،استان مرکزي،البرز تهران بزرگ ،شهرستان اصفهان ، اصفهان،

شرکت ،شرکت صبا فوالد زاگرس،شرکت فوالد سفید دشت چهار محال و بختیاري، سپید فراب کویر
  ،شرکت هاي آب منطقه اي و... شرکت پایانه هاي نفتی ایراناشان،،سایپا کپایانه هاي نفتی ایران

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


