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احسان رحیمی
موسس و مدیر عامل
تجارب  -عناوین شغلی کنونی :
-1مشــاور طراحــی شــرکتهای ( تولیــد
ملزومــات بــرق و مبنــا بــرق البــرز و کیامــان
دانــش و )...
 -2کارشــناس تســت و بازرســی شــرکت
ایــران تابلــو
 -3مــدرس در زمینــه هــای طراحــی
مداروالجیــک  ،حفاظــت و رلــه  ،تابلــو بــرق
و ...در چندیــن مجموعــه نیروگاهــی -نفــت
و گاز – تولیــد تابلــو
 -4ناظــر بــر راه انــدازی دههــا پــروژه ملــی
و تولیــدی
–5عضو هیئت  R&Dشرکت TMB
-6کارشــناس تســت و کنتــرل شــرکت
تولیــد ملزومــات بــرق
-7مدیــر کنتــرل کیفیــت شــرکت تولیــد
ملزومــات بــرق
-8بــازرس بــرق و نماینــده کارفرمــا در
پــروژه هــای نفــت و گاز  ،فــوالد شــرکت
بازرســی مهندســی ایــکا
 -9مشــاور تدویــن انــواع ITP ، QCPLAN
و...
 -10طــراح وناظربــرق نظــام مهندســی
اســتان قزویــن
 -11نایــب رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت
تعاونــی پیشــگامان صنعــت بــرق شــهر
مینودری(کارگــروه اقتصــادی انجمــن بــرق
و الکترونیــک قزویــن)
-12مدیرعامل شرکت نیروپردازانرژی
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علی خدایاری
موســس و رئيــس هیئــت
مدیــره

علی منصورروستا
موســس و نایــب رئيــس
هیئــت مدیــره

تجارب  -عناوین شغلی کنونی :
 -1فعالیــت در جهــاد ســازندگی غــرب
کشــور
 -2فعالیــت در ســازمان امــور عشــایری در
غــرب کشــور
 -3مدرس آموزش وپرورش
 -4پیمانــکار نصــب و راه انــدازی پســت
هــای  230کیلــو ولــت
 -5مدیرتولیــد وسرپرســت ســاخت چندیــن
شــرکت بــزرگ تابلوســازی
 -6مدیــر فنــی و مهندســی تولیــد ملزومــات
بــرق و مبنــا بــرق البــرز
 -7مدیرکنتــرل کیفیــت چنــد شــرکت
بــزرگ تولیــد تابلــو
 -8مــدرس دوره هــای تخصصــی بــرق
خاصــه تابلوســازی
 -9مشــاور تدویــن مــدارک جهــت اخــذ
تاییدیــه هــای ISO
-10نظــارت بــر راه انــدازی در چندیــن
پــروژه ملــی
-11مدیــرکارگاه و مشــاورطراحی شــرکت
دریــن ســاز امیــن
-12مــدرس شــرکت کیامــان دانــش
 -13مشــاور مدیریــت شــرکت آســیا بهیــن
بــرق
-14رئیــس هیئــت مدیــره و معاونــت پــروژه
هــای شــرکت نیــرو پــرداز انــرژی

تجارب  -عناوین شغلی کنونی :
 -1کارشــناس فنــی شــرکت توســعه صنایــع
بهشهر
 -2سرپرســت کارگاه شــرکت ســاوج صنعــت
تا بلو
 -3مدیرپروژه شرکت برق آفرینان
 -4کارشــناس طراحــی الکتریــکال شــرکت
تولیــد ملزومــات بــرق
 -5بازرس تست شرکت ملزومات برق
 -6سرپرســت فنــی گــروه الکتریــکال
شــرکت ایــران تابلــو
-7مســئول راه انــدازی اتوکــد الکتریــکال
در شــرکت ایــران تابلــو
 -8مــدرس نــرم افزارهــای تخصصــی بــرق از
جملــه اتوکدالکتریکال  ،ســیماریس ســیواکن
 -9نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و معاونــت
فنــی و مهندســی شــرکت نیروپردازانــرژی

شــرکت نیــرو پــرداز انــرژی پــس از ســالها کســب تجربــه در امــور پــروژه هــا و صنایــع
کشــور توســط متخصصیــن و کادر مدیریــت ( بــا ســوابق چنــد ده ســاله خویــش ) بــا انگیزه
از بیــن بــردن ضعفهــای موجــود در بخشــهای مختلــف صنعــت بــرق کشــور ،وايجــاد
اشــتغال وهمچنيــن پيشــرفت اقتصــادي فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.
شرکت نیروپردازانرژی مختصری از توانمندی های خود را در سه محوراعالم می نماید.

مهندسی و مشاوره :

ایــن شــرکت بــا توجــه بــه اســاس بهــم آمیختگــی دانــش و تجربــه در بهــره گیــری از تجــارب ســالها تــاش و تجربــه
کارشناســان و متخصصــان طراحــی و مشــاوره خــود  ،در پــروژه هــای متعــدد بــا بهــره گیــری از بازخوردهــای دریافتــی
قادر به ارائه خدمات زیر در قالب طراحی و مهندسی و مشاوره و آموزش خواهد بود.
1 .1طراحی و مشاوره ساخت و خرید انواع مختلف تابلوهای برق در سطوح ولتاژ مورد نیاز.
2 .2بهینه سازی طرح ساخت انواع مختلف تابلو های برق  MVو  ،LVو ارتقاء سطح کیفی آنها .
3 .3طراحــی انــواع مختلــف الجیکهــا و ســایر مــدارات الکتریــکال بــا اســتفاده از مــدارات رلــه بیــس و همچنیــن کنتــرل
کننــده هــای منطقــی برنامــه پذیــر (  ) PLCو آمــوزش آن .
4 .4ارائه مشاوره در زمینه تغییرات مورد نیاز و اصالحات الزم بر روی کلیه نقشه های تخصصی برق.
5 .5طراحی  ،محاسبات و بهینه سازی برق صنایع  ،متناسب با مشخصه های فنی خاص آن صنعت.
6 .6طراحی و مشاوره در نورپردازی.
7 .7انجام محاسبات اتصال کوتاه و حفاظت با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا و آموزش آن.
8 .8پیکر بندی و مقادیر دهی کلیه رله های حفاظتی مورد استفاده در صنایع مختلف و آموزش آن.
9 .9محاسبات سایز کابلهاو ...و همچنين ارائه كليه نقشه هاي مورد نياز جهت انجام عمليات اجرايي.
 1010طراحی سیستم ارت مطابق با استانداردهای معمول.
 1111مشاوره و طراحی سیستمهای امنیتی و حفاظتی.
1212مطالعه سیستم برق کارخانجات و صنایع در قالب میزان نیاز دیماند و مصرف جهت ارائه طرح اقتصادی.
1313مشاوره و بازرسی در امور تست و تحویل و راه اندازی تجهیزات برقی در صنایع مختلف.
 1414آموزش نرم افزارهای تخصصی صنعت برق.
www.npe-c.com
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نمونه هايي از فعاليت متخصصان اين شركت در زمينه طراحي و مشاوره و آموزش :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مشــاوره و طراحــي الجيــك و مــدار فرمــان تابلوهــاي …,MAIN,MCC,ATSدرپــروژه :فاز13و14عســلويه -نمكزدايــي اهــواز-
مــس -پتروشــيمي اراك -فــوالد قاينــات -پااليشــگاه ســيري و نیــروگاه هرمــزگان
2انجــام مطالعــات اتصــال كوتــاه و ارائــه  Setting Listدر پــروژه  :پــات قزويــن -فايــر فايتينــگ نيــروگاه اردبيــل -تصفيــه خانــه
زابــل و ...
3طراحــي كليــه نقشــه هــاي اجرايــي بــرق و تابلوهــاي ورودي و خروجــي و بانــك خازنــي در چنديــن كارخانــه توليــدي در ســطح
كشــور .
4محاسبات روشنايي و ارائه طرح بهينه با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي براي چندين سالن و سوله صنعتي.
5آمــوزش تخصصــي اپراتــوري و روش هــاي ســريع عيــب يابــي مــدار در مجموعــه  :پاســارگاد -مبنــا بــرق البــرز -دريــن ســاز
امیــن -كيامــان دانــش -آســيا بهيــن بــرق -آب و فاضــاب رشــت -شــرق ســازه و ...
6آمــوزش حفاظــت و رلــه (قســمت رلــه بــه صــورت عملــي در كارگاه) در مجموعــه  :كيامــان دانــش -مبنــا بــرق البــرز -نيــروگاه
هرمــزگان– پااليشــگاه الوان – كاالي پتروشــيمي و ....
7آموزش نرم افزارهاي تخصصي برق از جمله .. Auto Cad, Sivacon, Etap, Eplan, Matlab, Simatic, Siprotec, Digsilent, Sepam:
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شــرکت نیــرو پــرداز انــرژی بــا بهــره گیــری از تجــارب ســالها تــاش و تجربــه نیروهــای متخصــص
بخــش اجرائــی خــود در پــروژه هــای متعــدد عملکــرد خویــش را  ،پشــتوانه عملیــات اجرائــی
نمــوده اســت.
مختصــری از توانايــي هــاي بخــش اجــرا ئــی شــرکت بــه
شــرح زیــر اســت :

بخشی از پروژه های اجرا شده :

1 .1انجــام کلیــه مراحــل ســاخت و همچنیــن اعمــال تغییــرات

1 .1انجــام عمليــات اجرايــي در چنــد پســت در ســطح كشــور :

انــواع تابلوهــای بــرق.
2 .2نصــب و راه انــدازي كليــه تجهيــزات برقــي از جملــه :
ترانســفورماتورها– مولــد هــاي بــرق  -انــواع تابلوهــاي بــرق-

انــواع موتــور و ....
3 .3انجــام کلیــه تســت هــای روتیــن بــرروي تجهيــزات برقــي و
انــدازه گيــري و كليــه تجهيــزات حفاظتــي بــا دســتگاه هــاي
پيشــرفته مطابــق بــا اســتاندارد
4 .4اخــذ تایــپ تســت بــرای تجهیــزات برقــی نمونــه از آزمایشــگاه
هــای داخلــی و خارجــی.
5 .5انجــام کلیــه امــور اجرائــی بــرق در صنایــع شــامل  :ســینی
کاری  -کابــل کشــی  -نصــب تجهیــزات -سيســتم ارت -

مــدارات روشــنائی و ...

شهيدعباســپور -ميانــدوآب -رشــكان -چشــمه ســفيد و ....
2 .2انجــام كليــه عمليــات اجرايــي بــرق در پــروژه تصفيــه خانــه
زابــل و تصفيــه خانــه چــرم شــهر و ...
3 .3ســاخت كليــه تابلوهــا و انجــام كليــه عمليــات اجرايــي چنديــن
كارخانــه بــزرگ توليــدي و ســردخانه هــاي صنعتــي
4 .4تســت و راه انــدازي فيدرهــاي  :پااليشــگاه الوان -كاالي
پتروشــيمي – فــاز  12عســلويه -نيــروگاه اردبيــل -انبــار نفــت
كيــش -تصفيــه خانــه زابــل وچرمشــهر و ...
5 .5ســتينگ و تســت رلــه هــاي حفاظتــي و تابلوهاي فشــار متوســط
شــركت پــات قزويــن و نيشــكر هفــت تپــه اهــواز و ...
6 .6تســت كارخانــه اي انــواع تابلوهــاي بــرق در پــروژه هــاي ملــي :
فازهــاي  12و 13و 14و-...صنايــع فــوالد خوزســتان و اســفراين

6 .6عیب یابی و رفع نواقص مدارات برقی با صدور گارانتی.

و  -...مپنــا توســعه  1و ( 2نيروگاههــاي چابهــار و ســمنان و

7 .7تعمیر و نگهداری.

شــاهرود و اردبيــل و هرمــزگان)
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تامین تجهیزات
شــرکت نیــرو پــرداز انــرژی بــا توجــه بــه تخصــص و آشــنائی کامــل و توانمنــدی کادر فنــی خــود نســبت بــه
تجهیــزات برقــی در انــواع برندهــای داخلــی و خارجــی در زمینــه تامیــن تجهیــزات دارای تجربــه کافــی مــی باشــد.
تامین تجهیزات برقي در زمينه هاي زير امكان پذير مي باشد :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تامین انواع ترانس و مبدل (دیزل ژنراتور) در توان های مختلف با برندهاي گوناگون
2تامیــن تمامــي تجهیــزات قــدرت در ســطوح مختلــف ولتــاژ فشــار ضعيــف و فشــار متوســط شــامل انــواع كليدهــاي قدرت(هوايــي-
موتــوري -كامپكــت -خــا -گازي و  - )...كنتاكتــور -بوشــينگ و مقــره– مبــدل -خــازن و .....
3تاميــن تمامــي تجهيــزات فرمــان شــامل انــواع رلــه – كنتاكتــور -ســوييچ – كنتــرل كننــده هــا (  -)PLC&LOGOكليــد -نشــان
دهنــده – تايمــر – ثبــت كننــده و .....
4تامين تمامي تجهيزات اندازه گيري شامل انواع آمپرمتر – ولتمتر – CT –PT -ترانسديوسر – مولتي فانكشن ميتر و ....
5تامین انواع رله های حفاظتی با برندهاي مطرح ()... Schneider , Symap , Micom , GE, Siemens ,ABB ,Vamp
6تاميــن انــواع تابلوهــاي بــرق در ســطوح ولتــاژ مختلــف متناســب بــا نــوع كاربــري تحــت اليســنس برندهــاي مطــرح دنيــا و داراي
Type test
7تامين تمامي تجهیزات برقي جهت عمليات اجرايي شامل انواع سيم و كابل – باس بار – سيني و نردبان كابل – چراغ

برخي از پروژه هايي كه افتخار تامين تجهيزات آن با اين شركت بوده است :
انبار نفت كيش – انبار نفت تهران – آب و فاضالب رشت – مبنا برق البرز – چندين كارخانه توليدي در سطح كشور و ....
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الزم بــه ذکــر اســت مدیــران و موسســان شــرکت نیروپردازانــرژی قبــل از فعالیــت در قالــب ایــن شــرکت ســالها
بــه عنــوان عناصــر تأثیرگــذار در مجموعــه هــای صنعتــی تــراز اول کشــور کســب تجربــه نمــوده انــد و در خــال ایــن
دوران هــا بــا شــرکت در دوره هــای فــوق تخصصــی و همچنیــن حضــور در پــروژه هــای ملــی و مشــاهده حــوادث
طبیعــی و غیرطبیعــی بــا تحلیــل ایــن شناســه هــا بــه غیــر از رشــد همــه جانبــه در امور پــروژه هــای ( EPCمهندســی
و تأمیــن و اجــرا ) بــه تحصیــل دانــش و تجربــه توأمــان در زمینــه هــای مختلــف عرصــه پهنــاور صنعــت بــرق خاصــه
تســت و راه انــدازی و همچنیــن حفاظــت و رلــه نیــز پرداختــه انــد و اکنــون بــه عنــوان یکــی از شــرکتهای متخصــص
و پیشــرو در ایــن صنعــت عــاوه بــر انجــام پــروژه هــا بــه انتقــال تخصصــی ایــن دانــش هــاو تجــارب از طریــق
آمــوزش مــی پردازنــد .
در پايــان تاكيــد بــر اينكــه مــا وارد میــدان نبــرد اقتصــادی نمــی شــویم تــا نبــض اقتصــادي را تنهــا ،
بخاطــر بدســت آوردن ســیم و زر و مــال بدســت بگیریــم  ،بلکــه خلــق انگیــزه برای دســت یابــی تمام
متخصصــان و فعــاالن عرصــه هــاي فنــي و اقتصــادي بــه هــدف هــای واال تــر در کنــار رســیدن بــه
هــدف هــای مجموعــه شــرکت نیروپردازانــرژی ،وظیفــه بــزرگ ماســت  ،چــون مــا هیچــگاه خداونــد
را فرامــوش نخواهیــم کــرد و خداونــد نیــز مــارا زیــر نظــر خواهــد داشــت تــا اگــر شایســته احترامیــم
مــارا محتــرم بــدارد .
پس :
پــروردگارا بــا تــو پیمــان مــی بندیــم کــه شایســته آفرینــش باشــیم و چنــان بــه خدمــت کوچــه
کوچــه هــای ایــن کشــور پهنــاور بپردازیــم کــه در پایــان بتوانیــم ســرافرازانه بــر خــود ببالیــم کــه
بــر پیمانمــان اســتوار ایســتادیم .
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