
ینده به ما
 
 ... می آندیشیم جهان زیست محیط و آنرژی  منابع آ

 شرکت معرفی 



 فهرست مطالب

 معرفی شرکت

 معرفی آعضاي شرکت

 زمینه های فعالیت

 سازمان ها و شرکت های همکار

 زمینه ها و پروژه های پیشنهادی 



ن آولیه هسته که بوده بنیان دآنش شرک تی پارس، سازآن آنرژی  پترو  شرکت
 
 فارغ و آساتید آز جمعی توسط 1390 سال در آ

 پژوهشی، ،مشاور  مهندسی خدمات، آرآئه شرکت آین مامورت و رسالت .گرفت شکل شریف صنعتی دآنشگاه آلتحصیالن

یندی پایلوت های ساخت و طرآحی
 
 توسعه رویکرد با و کیفیت بهترین با کاربردی خدمات سایر و عملکرد تست آنجام جهت فرآ

ن متعاقب و صنایع به دآنشگاهی علوم گسترش و
 
 چشم لذآ .می باشد کشور  صنایع خدمات کیفی و کمی توسعه به کمک آ

 و توسعه و موجود دآنش های آز بهره گیری  با تکنولوژی  و علوم بومی سازی  آند، نموده ترسیم شرکت آین مدیرآن که آندآزی 

ن آشاعه
 
 .می باشد جامع چندوجهی پروژه های قالب در و دآخلی صنایع در آ

یندهای بهبود“
 
الینده های پایش و زیستی فناوری های گسترش تجدیدپذیر، آنرژی  منابع توسعه آنرژی، منابع مصرف و تولید فرآ

 
 زیست آ

 ”بوم زیست به کمک جهت در همه محیطی

 معرفی شرکت



 آعضای کلیدیرزومه 

فردي مشخصات 

رآد فهیمی مهدی :خانوآدگی نام و نام 

تحصيلي سوآبق 

شریف صنعتی دآنشگاه شیمی، مهندسی آرشد کارشناسی 

شریف صنعتی دآنشگاه شیمی، مهندسی کارشناسی 

صنعتي هاي پروژه و كاري  سوآبق 

پارس سازآن آنرژی  پترو  شرکت مدیرعامل و مدیره هیات رئیس نایب 

(بویلر مپنا) مپنا تجهیزآت و بویلر ساخت و مهندسی شرکت فروش رئیس 

 زما مشاور  مهندسين شركت فني آرشد كارشناس و طرح  مشاور
 
 سكوآ

یند آرشد کارشناس
 
یند توسعه مشاور  مهندسان شرکت پروژه کننده هماهنگ و فرآ

 
 مبنا فرآ

زمایشگاه مسئول
 
 شریف صنعتی دآنشگاه نفت و شیمی مهندسی دآنشکده نفت آ

شریف صنعتی دآنشگاهی جهاد پژوهشگر (ACECR) 

پژوهشي سوآبق 

مقاله 2 آنتشار ISI  علمی مجالت در   

سمینار در شده آرآئه و ترویجی علمی مجالت در مقاله چندین آتشار 

پردآزشگرآن آنتشارآت شیمی، مهندسی آرشد کارشناسی کنکور  ک تاب تالیف 

آیرآن صنعتی مالکیت کل آدآره  در آخترآع 2 ثبت 

فردي مشخصات 

ذبیحی محمد :خانوآدگی نام و نام 

تحصيلي سوآبق 

 شریف صنعتی دآنشگاه شیمی، مهندسی دک تری 

سمنان دآنشگاه شیمی، مهندسی آرشد کارشناسی 

مشهد فردوسی دآنشگاه شیمی، مهندسی کارشناسی 

صنعتي هاي پروژه و كاري  سوآبق 

کنون تا 1394 تبریز سهند صنعتی دآنشگاه علمی هیات 

پارس سازآن آنرژی  پترو  شرکت مدیره هیات رئیس 

 (1394-1390)پاک آنرژی  رویای شرکت پژوهش مدیر و مدیرعامل عالی مشاور 

 (1392-1385)  گاز و نفت ملی شرکت برآی پژوهشی و صنعتی پروژه چندین مشاور  و مجری 

 (1393-1391) مشهد رآمند قند کارخانه مدیرعامل مشاور 

پژوهشي سوآبق 

مقاله13 آنتشار ISI  علمی مجالت در 

آلمللی بین و دآخلی سمینارهای در شده آرآئه و ترویجی علمی مجالت در مقاله چندین آتشار 

آیرآن صنعتی مالکیت کل آدآره  در آخترآع 3 ثبت 



 فعالیتزمینه های 

ب، خاک و هوآ-
 
 محیط زیست در حوزه های آ

 آنرژی های نو-

یندهای نفت و گاز و پتروشیمیطرآحی -
 
 فرآ

 آقتصادی طرح ها -آمکانسنجی فنی-

 مشاوره و مدیریت طرح ها-

 پژوهش های بنیادی-



 فعالیت های حوزه محیط زیست و آنرژی 

 سیستم تصفیه میکروبی و کدورتطرآحی -

ب-
 
ب، تصفیه آ

 
 آرآئه رآهکارهای عملیاتی در زمینه های تصفیه پساب، بازگردآنی آ

ب-
 
 طرآحی سیستم های تولید و شیرین سازی آ

ب های خاکستری مانند پساب کاروآش-
 
 سامانه تصفیه آ

ب-
 
 طرآحی و سنتز جاذب برآی حذف فلزآت سنگین آ

ب-
 
 ساخت سنسور آندآزه گیری فلزآت سنگین در آ

 برآی حذف ترکیبات دآروی  ی  MOFطرآحی و سنتز جاذب  -

 آرآئه رآهکارهای مدیریت پسماند و زباله-

لی طرآحی -
 
 فرآرو سنتز کاتالیست برآی حذف ترکیبات آ

 طرآحی، نصب و رآه آندآزی نیروگاه خورشیدی-

 ساخت سامانه تولید هیدروژن به عنوآن منبع آنرژی نو-

 طرآحی و ساخت کاتالیست تولید هیدروژن -

 ساخت پهپاد پیل سوختی-

 



 مدیریتفعالیت های حوزه 

 MFCAمدیریت پسماند و آرزیابی و بهبود عملکرد وآحد صنعتی -

 (ممیزی آنرژی ) مدیریت مصرف آنرژی -

 
 سایر فعالیت ها

 آرآئه خدمات مشاوره مهندسی-

 طرح هاآمکانسنجی -

 آنجام مطالعات و پروژه های پژوهشی-

 

 



 سازمان ها و شرکت های همکار 

ب و فاضالب دآنشکده مهندسی شیمی دآنشگاه صنعتی سهند-
 
 کلینیک تخصصی تصفیه آ

 دآنشکده مهندسی شیمی و نفت دآنشگاه صنعتی شریف-

 پاکرویای آنرژی بنیان دآنش شرکت -

 شرکت هورسا سوالر-

 دآنش پژوهان صنعت نانوشرکت -



 زمینه ها و پروژه های پیشنهادی

 محیط زیست و آنرژی 
 ب

 
 های خورشیدیشیرین کن طرآحی، مهندسی، خرید، نصب و رآه آندآزی آ

 های تفکیک شده آز زباله شهری به بنزینپالستیک طرح تبدیل 
الینده های

 
زآد کیش و در  هوآ شبیه سازی و مدیریت آنتشار آ

 
 بررسی عوآمل موثر با آستفاده آز نرم آفزآر فلوئنتمنطقه آ

 بي توسط جاذب هاي آرزآن  هاي عناصر سنگين آز محيطيون حذف
 
 قيمتآ

 
یندها

 
 مدیریت فرآ

زآد کیش
 
 آفزآیش مدیریت بهره بردآری وکاهش ضایعات در صنایع موجود در منطقه آ

 
یندی

 
 آحدآث وآحدهای فرآ

 یندبهره بردآری وآحد و طرآحی، ساخت
 
 .تولید بایودیزل به همرآه وآحد تامین کاتالیست فرآ

 قیمتو بهره بردآری وآحد تصفیه روغن مستعمل به همرآه وآحد تولید جاذب مناسب و آرزآن طرآحی، ساخت 
 



زمایشگاهی شرکتپایلوت 
 
 آ

H2S Adsorption Set-up Experimental Apparatus 



 H2Sکربنی شرکت برآی تصفیه خانه کیش در حذف تست جاذب نیمه صنعتی پایلوت 





 (دآرآی گوآهینامه ستاد نانو)نانو محصوالت شرکت 

نیکل بر پایه کربن فعال و نانو ذرآت جهت تولید -کاتالیست مغناطیسی کبالت-
 هیدروژن 

جاذب مغناطیسی بر پایه کربن فعال و نانو ذرآت جهت حذف متیلن  بلو و فلز سرب آز -
ب
 
 آ
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