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:معرفی

با همت گروهی از اساتید و کارشناسان 1385موسـسـه مطالعات راهبردي سـپینود شـرق در سال     
هاي صنایع، مدیریت و اقتصاد با هدف فعالیت در زمینه تحقیق، مشاوره و آموزش متخصص در رشته

هاي مدیریت و مهندسـی تاسیس گردید. سپینود شرق اعتالي صنعت و کارآفرینی، تشویق  حوزهدر 
ه گذاري صنعتی را تنها راه دستیابی بمدیریت علمی، بومی کردن فناوري پیشـرفته و تقویت سرمایه 

نگ هداند و در این راستا تالش کرده است تا به نوبه خود با ترویج فرتوسـعه همه جانبه و پایدار می 
گذاري درست، عالمانه و اندیشیده، سهم خود در این عرصه ملی را تا حد امکان و بضاعت به سرمایه

انجام رساند.
اي، اخذ هاي مختلف، حضـــور در مجامع علمی و مشـــاورههاي تخصـــصـــی در حوزهایجاد کارگروه

هاست که ز این تالشهاي متنوع و مختلف، بخشی اهاي معتبر ملی و جهانی و انجام پروژهگواهینامه
آیند.عناوین آنها به تفصیل در پی می

هاي کاريحوزه

اي متنوع از استادان، هاي تخصصی، مجموعهسـپینود شرق تالش کرده است تا با ایجاد کارگروه 
اي ســرشــار از افزایی یکدیگر بتوانند کارنامهمدیران و کارشــناســان را در کنار هم قرار دهد تا با هم

ــی در حوزه همهارت و کامیابی ارائه نمایند. خدمات این کارگروتالش، ــص ــه هاي تخص هاي زیر عرض
گردد: می

ی سنجحوزه امکان
 گذاريهاي سرمایهمدیریت و نظارت بر پروژهحوزه
 تحقیقات بازارحوزه
حوزه مدیریت
حوزه آموزش
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اقتصادي)-(طرح توجیهی فنیسنجی حوزه امکان

ــنجی (طرح توجیهی فنیامکـان مطـالعـات    ــادي) معموالً جهـت تـامین مالی طرح  -سـ هاي اقتصـ
بندي و منابع مورد نیاز و همچنین با بررســی شــود تا بر اســاس برنامه زمانگذاري ارائه میســرمایه

گذار یا بانک را متقاعد سـازد که در پروژه ســودآوري  درآمدها و شـرایط بازگشـت سـرمایه، سـرمایه    
گذاري در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات پذیري هر طرح سرمایهند. بررسی توجیهکمشارکت می

پذیرد.فنی و مطالعات مالی صورت می
گونه مطالعات به موضـوعاتی چون وضـعیت بازار، مشـخصات محصول، ظرفیت تولید،    معموالً در این

هاي موسسه در شود. فعالیتمیگذاري و سودآوري طرح پرداخته آالت الزم، میزان سـرمایه ماشـین 
این حوزه عبارتند از:

Opportunity Studyمطالعات فرصت -

Pre-Feasibility Studyسنجی مطالعات مقدماتی امکان-

Feasibility Studyسنجی مطالعات امکان-

Technical Studyسنجی فنی مطالعات امکان-

هاي سرمایه گذاريتهیه بسته-

ــتاندارد   مطالعات امکان ــاس اس ــه بر اس ــس ــده در موس ــنجی تهیه ش بوده و از نرم افزار UNIDOس
Comfar IIIشود.استفاده می
 يگذارهیسرمايهاو نظارت بر پروژهتیریمدحوزه

هاي یک پروژه جهتسازي تخصیص منابع محدود به فعالیتمهمترین کارکرد مدیریت پروژه، بهینه
کمترین مدت زمان ممکن و حداقل هزینه با کیفیتی قابل قبول است.اتمام آن در 

بینی زمان هزینه و کیفیت، شــناخت ایجاد انسـجام و هماهنگی بین فرآیندهاي مختلف پروژه، پیش 
ــت. برخی از خدمات محدودیت هاي حاکم بر پروژه از جمله مهمترین عوامل موفقیت یک پروژه اسـ

:موسسه در این حوزه عبارتند از
هاهاي نظارتی بانکتهیه گزارش-
اجراي پروژه از ایده تا اجرا (کلید در دست)-
هاي پروژه شامل: مدیریت تدارکات، نیروي انسانی و اجرامدیریت زیر بخش-
نظارت بر پیشرفت پروژه (کنترل پروژه)-
اجراي سیستم مهندسی ارزش-
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 تحقیقات بازار (مطالعات بازار)حوزه

هاي موجود در بازار و واکنش صحیح و هاي اقتصـادي تنها با شـناسـایی فرصت   بنگاهتحقیقات بازار 
هاي سازمان و نیز قدرت گردد. عالوه بر این الزم است به توان و قابلیتسریع در قبال آنها میسر می

و اندازه رقبا توجه گردد. مطالعه بازار یک طرح اقتصــادي مســتلزم شــناخت دقیق ســازوکار بازار و  
ــب با آن میتعی ــناخت بازار با مطالعات بازاریابی تکمیل می ین اهداف متناس ــد. ش ف گردد. تعریباش

ــت که در این حوزه باید انجام برنامه فروش و پیش بینی منافع و مخارج طرح از جمله کارهایی اسـ
ــول و پیش   ــاي داخلی محص ــادرات و واردات، تقاض ــود. حجم تولید، میزان ص ــا براي ش بینی تقاض

هاي موسسه در این هاي آتی از جمله مهمترین عوامل دخیل در این مطالعات هستند. فعالیتسـال 
حوزه عبارتند از:

تدوین استراتژي بازار-
مطالعات بازاریابی-
بررسی و تحلیل بازار-
المللی)اي، بینهاي اقتصادي (داخلی، منطقهبررسی-

مدیریتةحوز

اند. مفاهیمتغییر، نیازهاي مدیریتی جدیدي ایجاد کردهرقابت جهانی و انتظارات جوامع دســتخوش 
. عالوه اندمشارکت، توانمندسازي، کار گروهی، انعطاف و نظایر اینها به مسئله روز مدیران تبدیل شده

ــاي جـدیـدتر براي بهره    وري و ایجـاد مزیـت رقـابتی از طریق کارا تر کردن عملیات،    بر این تقـاضـ
د کنندگان را نیز بایجدید، لزوم افزایش کیفیت و جلب رضــایت مصــرفهاي گیري از تکنولوژيبهره

گیري از دانش نوین مدیریت بیشتر احساس در نظر گرفت. در چنین شـرایطی است که اهمیت بهره 
شود.می

دهد عبارتند از:خدماتی که موسسه در این زمینه ارائه می
وريهاي بهبود بهرهانجام پروژه-
مطالعات عارضه یابی-
)EFQMمدل تعالی سازمانی (-
طراحی ساختار سازمانی-
بهبود فرایندها-
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حوزه صنعت

با ارائه راهکارهاي فنی و همچنین عرضه اطالعات تخصصی در ،بخش مشـاوره صـنعتی موسـسه   
ــتریان خود قرار می  طراحی و بهبودزمینـه   دهد.خطوط تولیـد، خـدمات متنوعی را در اختیار مشـ

هاي اتوماسیون صنعتی از دیگر فعالیتبهبود فرایندها،کنترل کیفیت،استانداردها،فعالیت در زمینه 
ــد.این بخش می ــه می باش ــس ــتریان ارایه دهد از جمله خدماتی که موس تواند در این زمینه به مش

عبارتند از:
هاي تولیديبرداري از کارخانهطراحی، اجرا و بهره-
سازي استانداردهاي کیفیتپیاده-
هاي کدینگسازي سیستمپیاده-
هاي روش تولید و خطوط تولیدمشاوره در زمینه-
)زویانواع ا(تیفیکتیریمديهاستمیو استقرار سیطراح-

حوزه آموزش

دانند؛ چرا که بر گذاري میهاي موفق و پیشرو، آموزش نیروي انسانی را نوعی سرمایهامروزه شـرکت 
ساز توسعه است. تور محرك کسب و کار خوب بوده و زمینهاین باورند که نیروي انسـانی کارآمد، مو 

گذاري، در جهت ایجاد هاي مرتبط با فرآیند سرمایهاز این رو موسـسه سپینود شرق در کنار فعالیت 
بسـتري مناسـب براي پشتیبانی فنی و ارتقاء وضعیت علمی جامعه در حوزه آموزش نیز حضور پیدا   

هاي الزم جهت ارتقاء دانش فردي، مدیریت سازمانی و کرده اسـت. بخش آموزش موسـسه، آموزش  
هاي بانکداري، بیمه و بازرگانی را در اختیار اي در زمینههاي آموزشــی تخصــصــی و حرفه نیز برنامه

هاي موسسه در این حوزه عبارتند از:دهد. فعالیتمتقاضیان قرار می

نیاز سنجی آموزش-
یا کارفرما) هاي آموزشی (در محل موسسهبرگزاري دوره-
هاي آموزشیتهیه و تدوین بسته-
ارزیابی اثربخشی آموزشی-
استاندارد سازي آموزش-



6

ها ها و عضویتگواهینامه

گذاري بانکیداراي رتبه از کانون مشاوران اعتباري و سرمایه

بانکی و بنابه ابتکار وزارت تسهیالتاعطايقانونشدناجراییراسـتاي در
بانکی تاسیسگذاريسرمایهواعتباريمشاورانکانوناقتصاد و دارایی،امور 

اي، در عین حرفهتقوايوعدالتبرمبتنیايحرفهنظامایجاد یک.گردید
ــرمایه   ــاوره س ــتقالل فنی و ارتقاي تکنولوژي در امر مش گذاري از رعایت اس

است. جمله اهداف این کانون ذکر شده
ــالحیتتعیین ــايبنديرتبهوص ــنبرنظارتوکانوناعض حس

ــخصچارچوبتعیینآنها،عملکرد ــتانداردبرايمشـ کردناسـ
تنظیممشـــاوران، ایجاد رویه واحد دروظایفوتعهداتمطالعات،

مشــاورانکانونجمله وظایفازمالیوفنیاقتصــادي،هايگزارش
.استگذاريسرمایهواعتباري

صالحیت موسسه مطالعات راهبردي سپینود شرق به عنوان بیست و 
گرایش فنی و تخصصی: شش نهمین عضو کانون در 

نفت و گاز يصنعت ، شاخه انرژ ،
 صنعت ، شاخه فلزات و معادن
صنعت ، شاخه مصنوعات
یلیتبدعیو صنايکشاورز
 ساختمان، مسکن و شهر سازي
خدمات

است.مورد تایید قرار گرفته
هاي موســســه براي ارائه عالوه بر این، کانون صــالحیت و رتبه

خدمات مشاوره اعتباري و سرمایه گذاري بانکی را به این شرح 
اعالم نمود:  

یامکان سنجدر رسته 3-الفرتبه 
ي متعارف و  پیچیده و با تکنولوژيدر پروژه هـا تیـ بـا مجوز فعـال  

در هر طرحيگذارهیماسقف سرتیبدون محدودباال
متعارفيبا تکنولوژيدر پروژه هاتیبا مجوز فعالنظارتدر رسته 1-رتبه ج

و ..
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جواز تاسیس و پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه فنی مهندسـی به عنوان تنها نوع تائیدیه فعالیت خدمات فنی مهندسی توسط وزارت صنعت،  
گردد. موسـسـه مطالعات راهبردي سپیینود شرق بر اساس سوابق فعالیت   میمعدن و تجارت صـادر  

) و در مرحله بعد پروانه 86خود موفق به دریافت جواز تاســیس خدمات فنی و مهندســی (در ســال 
.) از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شده است88خدمات فنی و مهندسی (در سال 

هاطرحو نظارتگذاريسرمایهمشاورهايشرکتانجمنعضویت در 
ــتركحقوقحفظاین انجمن بـا هـدف تامین و   مشـ

ارگانهادیگرودولتبافکريهموهماهنگی،اعضــاء
جهتدرمهندسیهايتشکلوکشـوري نهادهايو

تسهیالتاعطاءاجرایینظامبهبودومشـکالت رفع
استقراربرايدرکشـور تشـکیل شده است. همکاري  

بویژههاطرحاقتصــاديوفنیبررســیمنطقینظام
تشخیصوبررسـی ، معدنیوصـنعتی هايپروژهدر

قشنایفايکلیبطورواعضاءبنديو رتبهصالحیت
و ايصنفی، حرفهتشکلیکبه عنوانمسـئولیت و

موســســاتی که در ها و شــرکتمســتقل، از دیگر کارکردهاي این انجمن اســت. وغیردولتینهادي
ــور همکاري می زمینه ــتم مالی و بانکی کش ــیس ــاوره و تجربه هاي گوناگون با س کنند و فعالیت مش
کنند.اي قابل توجهی داشته باشند، شرایط احراز عضویت در این انجمن را پیدا میحرفه

به 1387موسـسـه مطالعات راهبردي سـپینود شـرق سی و هفتمین عضو انجمن است که در سال     
ضویت انجمن پذیرفته شده است.ع
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عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران
اي و یک نهادانجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران در قالب یک تشکیالت با ماهیت حرفه

تشکیل گردیده است و 1377فراگیر غیر دولتی در سـال  
ــاي آن همواره تالش می ــرانه  اعضـ کننـد با پیگیري مصـ

هاي هرچه استوارتر را با کارساز، گامهاي مشیخط
مشـارکت یکدیگر در جهت اعتالي درست فرهنگ  
مشـــاوره در کشـــور بردارند. موســـســـه مطالعات 
راهبردي سـپینود شـرق با عضویت در این انجمن   

ــایر شــرکت هاي مشــاوره مدیریت در هم گام با س
تالش اسـت مدیران را در تصـمیم سـازي، تصمیم    

گیري و اجرا یاري نماید.  

عضویت در انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

ــعه تنها با 		تحقیقات بازار		بی تردید توسـ
تعهد به استانداردهاي حرفه اي و اخالقی 

ــر 		و در قالب یک انجمن حرفه اي میسـ
خواهـد بود. انجمن تحقیقـات بـازاریــابی    

ــعــه پژوهش هــاي ایران بــا هــدف توسـ
بازاریابی، اجتماعی و نظرسنجی در کشور 

ها تاسـیس شد؛ به نحوي که این پژوهش 
ــاوره هـاي مبتنی بر آن بتوانـد به   و مشـ

عنوان یکی از عوامل اصلی در تصمیمات 
ــی، و همچنین هاي تولیمؤثر مـدیریتی در بخش  ــوصـ دي، خدماتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصـ

ــارکت همه جانبه تمامی    ــتر مش ــود. فراهم آوردن بس ــرف کنندگان در نظر گرفته ش حمایت از مص
اندرکاران صالحیتدار در حرفه تحقیقات بازاریابی و شرکت ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتید و دست

اي مربوط به تحقیقاتذیصالح در مسائل حقوقی و حرفهحضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و
ــن اســــت       ــجــم ــن ان ــداف ای ــه اه ــمل ــارج از کشــــور از ج ــل و خ ــی در داخ ــاب ــازاری .ب

عهد خود را مت		انجمن تحقیقات بازاریابی ایران		موسسه مطالعات راهبردي سپینود شرق با عضویت در
ردارد.انجمن تحقیقات بازاریابی ایران بـه اهداف این انجمن می داند و تالش میکند در این راه قدم ب 

.باشدمی	انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا	عضو
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ISOاخـذ گـواهینـامـه کیفیـت       ITCCاز 9001:2008

انگلستان
تردید یکی از رموز موفقیت، رسیدن به کیفیت مطلوب و ارتقاء بی

دایمی آن اسـت. توسـعه استانداردهاي مختلف در زمینه کیفیت   
در واقع حاصل اهمیتی است که دانش مدیریت امروز براي بهبود 

1389مسـتمر کیفیت قایل شـده اسـت. ســپینود شرق در سال    
ر مدیریت کیفیت بالمللی سیستمموفق به دریافت گواهینامه بین

ISOمبناي استاندارد  انگلستان شد.ITCCاز 9001:2008

انجمن مدیریت راهبردي ایران
وپژهشــی–یک مؤســســه غیر انتفاعی و با رویکرد علمیمدیریت راهبردي ایرانانجمن 

و هاي کشورها و پژوهشگاهگیري از تمامی ظرفیت علمی دانشگاههدف انجمن بهرهاسـت. آموزشـی 
دانش مدیریت جهان براي ارتقاء کمی و کیفی نیروهاي متخصـــص در حوزه مدیریت اســـتراتژیک، 
توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت 

.درکشور است

سهم بهآموزشیوپژهشی–علمیعنوان یک موسسه موسسه مطالعات راهبردي سپینود شرق به
خود از اهداف انجمن مهندسی صنایع ایران در جهت توسعه و پیشبرد مدیریت استراتژیک حمایت 

کرده است.
وري ایرانعضویت در انجمن بهره

وري و بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره
وري هاي ارتقاء آن در سطح کشور، انجمن بهرهي روشتوسعه

از عالقمندان و متخصصان ایران با همت و همکاري جمعی 
هاي ترویج، توسعه وري با هدف حمایت از برنامهحرکت بهره
وري در کشور و به عنوان یک سازمان غیردولتی، ارتقاء بهره

است. تأسیس شده5/11/81غیرانتفاعی و تخصصی در تاریخ 
موسسه مطالعات راهبردي سپینود شرق با عضویت در این 

وري در ایران سعه و فرهنگ بهرهانجمن خود را متعهد به تو
داند.می
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عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران
انجمن مهندسی ارزش ایران، با بیش از هزار عضو به عنوان یکی از 

هاي علمی وزارت علوم، انجمن مورد تائید کمیسیون انجمن322
اي قرار دارد. هدف این انجمن تحقیقات و فناوري در گروه بین رشته

هاي مربوط به هاي ارزش به طور عام و حوزهکمک به پیشبرد متدلوژي
هاي وابسته به طور خاص است.آن و همچنین زمینه

عضویت موسسه مطالعات راهبردي سپینود شرق در این انجمن با هدف 
تبادل دستاوردهاي جدید از کاربرد مهندسی ارزش و ایجاد زمینه 

اي از بکارگیري مهندسی و حرفهمناسب براي تبادل تجربیات کاربردي
ارزش صورت گرفته است.

عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران
عنوان یک موسسه موسسه مطالعات راهبردي سپینود شرق به

اي در زمینه صنعتی و اقتصادي به سهم خود از اهداف مشاوره
انجمن مهندسی صنایع ایران در جهت توسعه صنعت کشور 

است.حمایت نموده
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هاحضور در نمایشگاه

 89اولین نمایشگاه دستاوردهاي بومی سازي و خودکفایی صنعت و معدن، مصالي تهران، دي ماه
92نمایشگاه علم تاعمل معاونت علمی ریاست جمهوري، مصالي تهران، آبان ماه
 92نمایشگاه آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دي ماه
92حامی پنجمین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري کشور ، جزیره کیش، بهمن ماه
93حامی اولین سمپوزیم بین المللی گردشگري ورزشی، اصفهان، اردیبهشت
 93حضور در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، خرداد
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هاي انجام شدهپروژه
شرح زیر است:هاي کاري بههاي انجام شده به تفکیک حوزهپروژه

هاي توجیه فنی، اقتصاديسنجی و تهیه طرحامکان

ها در سنجی تدوین شده است که بسیاري از این طرحطرح امکاندویست بیش ازدر این دپارتمان 
اند. برخی در صندوق توسعه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته، و در ارکان اعتباري مصوب شدهبانک
هاي اند. طرحدر دست بررسی هستند و گروهی نیز پس از دریافت تسهیالت به مرحله اجرا در آمدهملی 

اند.بندي شدهسنجی تدوین شده در پنج گروه مختلف موضوعی تقسیمامکان

بخش انرژي، نفت و گاز.1
شرکت مهشید صنعت ثابت جهت خودروهاي CNGتولید مخازناحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان

86سواري، زمستان  1

شرکت کیمیا فرآیند هاي اهچهاي اسید کاريپکیج افزایهتولید احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88نفت، زمستان  2

شرکت بهین ارتباط مهر 89پاییز مگاوات مولد مقیاس کوچک، 100سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث امکان 3
شرکت ذوب آهن کبیر راوند 

کاشان 89مگاوات مولد مقیاس کوچک، زمستان 16سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث امکان 4

شرکت پارس آلتون 90مگاوات مولد مقیاس کوچک، بهار 2سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث امکان 5

شرکت شکر نوین 90توجیهی فنی اقتصادي احداث پایانه نفتی بندر امام، بهار سنجی و طرح امکان 6

شرکت بهین ارتباط مهر مگاواتی (شهرستان خواف)، 100سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث نیروگاه بادي امکان
90پاییز  7

شرکت نیکان فرآیند پارسیان 90بندي قیر، پاییز تولید و بستهاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 8

شرکت سیران الکتریک )، پاییز CHPسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک (امکان
90 9

شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین 
گرمسار 91، تابستان CHPی و طرح توجیهی فنی اقتصادي تولید مولد مقیاس کوچک سنجامکان 10

دانا اویل سرویسز کیششرکت پاییز ،هاي نفتیی و طرح توجیهی فنی اقتصادي خرید و تجهیز کشتی اسیدکاري چاهسنجامکان
91 11

شرکت دانا پتروریگ کیش اسب بخاري، 3000برداري از دکل حفاري خرید و بهرهی و طرح توجیهی فنی اقتصادي سنجامکان
91پاییز  12

شرکت پترو پاالیش شرق 
خاورمیانه 92، تابستان از میعانات گازيسنجی پاالیشگاه کوچکامکان 13

شرکت سرمایه گذاري سازمان 
بنادر و دریانوردي (امین) 92بندر امام خمینی، پاییز 39سنجی اسکله نفتی قطعه امکان 14

سازمان مدیریت استان لرستان 95، بهارتیظرفيدارايکوچک در شهرستان هااسیدر مقروگاهیحداث ناسنجیامکان 15

گروه راهبران اقتصادي آرمان احداث پایانه نفتی در منطقه ویژه اقتصادي بندر خلیج فارس، سنجیبررسی و ارزیابی امکان
	94زمستان  16

شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه 
)ملی(سهامی عام 95مگاوات، پاییز 10سنجی احداث نیروگاه خورشیدي با ظرفیت امکان 17

شرکت توسعه آفرینان انرژي پاك 95مگاوات، زمستان 50دي با ظرفیت احداث نیروگاه باسنجیامکان 18
و ساختمان یشرکت مهندس

)OIEC(نفتعیصنا
طرح کسب و کارنیو تدویو مالیمطالعات بازار، فنلیو تحلهیتجز

96، تابستان هیشرکت فراسکو عسلويو مخزن داریخدمات سوخت رسان 19

فارسشرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج 96، پاییز NGL-3200گاز شیپاالواحدیسنجامکان 20
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فلزات و معادن.2

آقاي عاطفی 86تولید میلگرد، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 1

شرکت نیلگون تیس 86تولید انواع آجر سفال، زمستان احداث واحدتوجیهی فنی اقتصاديسنجی و طرح امکان 2
شرکت سرمایه گذاري سازمان تامین 

اجتماعی نیروهاي مسلح (ساتا) 87تولید نورد آلومینیم، بهار احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 3

شرکت ذوب فلزات سریع دنیا تولید میلگرد، نبشی و ناودانی از احداث واحداقتصاديسنجی و طرح توجیهی فنی امکان
87ضایعات، بهار  4

شهرداري فاروج 87تنی، پاییز 120آسفالت تولیداحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان 5

شرکت پایه فوالد شیراز تنی و قطعات 120آسفالت تولیداحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان
88بتنی، پاییز  6

شرکت ساروج بتن هامون ، دهو بتن آمایانواع قطعات بتنتولید احداث واحد سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88پاییز  7

آقاي ناصر رجبی ، دهو بتن آمایانواع قطعات بتنتولیداحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88زمستان  8

خانم کاظمی جانیدلیمصــالح ســاختمانتولید احداث واحدســنجی و طرح توجیهی فنی اقتصــاديامکان
88، زمستان باطله)يهاسنگافتی(باز 9

شرکت ساروج بتن هامون ، زمستان چابهارشن و ماسهتولید احداث واحد سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88 10

سرامیک کسا نائینشرکت کاشی و  تولید کاشی و سرامیک در نائین، احداث واحد سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88زمستان  11

شرکت سیرجان حدید جنوب تولید میلگرد به روش نورد گرم، بهار احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89 12

شهرداري کیاسر بندي شن و ماسه، بهار شستشو و دانهاحداث واحدفنی اقتصاديسنجی و طرح توجیهیامکان
89 13

شرکت ذوب آهن کبیر راوند کاشان 89تولید ریل راه آهن، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 14

گروه تولیدي و صنعتی چیپال تولید مقاطع آلیاژ سخت آلومینیوم، احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89تابستان  15

شرکت طنین توسعه سازندگی 89تولید بتن هبلکس، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 16

شرکت پارس مسین سرب گري سرب و مس از ضایعات، ریختهاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی  اقتصاديامکان
90بهار  17

شهرداري کیاسر ، بندي شن و ماسهسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي توسعه کارخانه شستشو و دانهامکان
90پاییز  18

شرکت زرد شمشال 90زمستان مقاطع برنجی،دیتولاحداث واحدی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجامکان 19

شرکت سپهر فوالد لنجان تولید بیلت و قطعات فوالدي، احداث واحدفنی و اقتصاديی و طرح توجیهی سنجامکان
91تابستان  20

رجانیسریشرکت فوالد کو 92تولید شمش فوالدي از آهن اسفنجی، بهار احداث واحدسنجی امکان 21

اصفهان درشرکت  93تولید آهن اسفنجی، تابستان احداث واحدسنجی امکان 22
شرکت صنعتی معدنی والیت سبالن 

اردبیل 94زمستان ، بتن آماده و قطعات بتنیتولید احداث واحدسنجی امکان 23

سازمان مدیریت استان لرستان 95امکان سنجی تولید آهک هیدراته، بهار 24
شرکت تعاونی قطعات فلزي فوم دار 

کیان صنعت سازه 95سنجی احداث واحد تولید یونولیت، تیرچه و عرشه فوالدي، پاییز امکان 25
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مصنوعات.3
آقاي غالمرضا صالحی مقدم تولید الکتروموتور چرخ خیاطی، بهار احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان

86 1

شرکت جهان تجارت سپهر 86تولید قطعات پالستیکی، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان 2

آقاي کاظمی تولید کارتن و ورق کارتن از رول احداث واحدتوجیهی فنی اقتصاديسنجی و طرح امکان
86کاغذ، پاییز  3

آقاي مهندس ساالري تولید پارافین و وازلین صنعتی، احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
86زمستان  4

ارومیه-آقاي محمودي هاي لمینیت شده سیمان، تولید گونیاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان
87تابستان  5

آزمایشگاه مکانیک خاك تولید دستگاه تست یونیزاسیون بتن، احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
87زمستان  6

شرکت نانو ابزار پارس تان تابستولید کاغذ آنتی باکتریال، احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88 7

شرکت مدیریت صنعت صدرا 88تولید اسکلت فلزي، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 8

شرکت خانه سازي پارس مابتکس ی ساخته ساختمانهاي پیشتولید پانلاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88از پلی استایرن انبساطی، تابستان  9

شرکت السا 88تولید پکیج آسانسور، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 10

شرکت پارس ماشین پاسارگاد کارواش تمام آالتنیماشتولید احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
88، زمستان کیاتومات 11

شرکت مالمین سازه آسیا 88، زمستان MDFتولیداحداث واحد و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجی امکان 12

شرکت صنایع پویان طب هگمتانه هاي درون تولید پیچ و پالك و میلهاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89استخوانی، بهار  13

شرکت مفید چرم 89تولید چرم و ساالمبور، بهار احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 14

شرکت آزما گستر 89تولید گاز اکسیژن و نیتروژن، بهار احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 15

شرکت پرکیشان بیستون )، LCDتولید انواع تلویزیون رنگی (احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89تابستان  16

آرتا تجارت اطلسشرکت ، ICFهاي پیش ساخته و تولید پانلاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89تابستان  17

شرکت طنین توسعه سازندگی 89تولید بتن هبلکس، تابستان احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 18

شرکت عصر ارتباط کاویان 89هاي مخابراتی، پاییز تولید آنتناحداث واحدتوجیهی فنی اقتصاديسنجی و طرح امکان 19

اهللا نباتچیانآقاي روح ی، زنهسیواحد پلآالتنیماشینیگزیو جايبازسازسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89زمستان  20

یبرقبانيآقا (زنانه، مردانه، انواع جورابدیتولاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89بچگانه)، زمستان  21

شرکت تولیدي موتور گیربکس و 
اکسل سایپا (مگاموتور)

، زیقطعات خودرو مگاموتور تبرتولیداحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89زمستان  22

شرکت جال گهر سینا 90آالت واحد بافندگی، تابستان جایگزینی ماشینسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان 23

المللشرکت رخداد زنده چوب بین از باگاس نیشکر با MDFتولید احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
90روکش مالمینه، تابستان  24

شرکت طراحی و ساخت قطعات 
صنایع ایران

وسعه کارخانه تولید صندلی خودرو و رنگ آمیزي سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي تامکان
90محصوالت پلیمري به روش صنعتی، تابستان  25

آقاي علیرضا استادیان تولید ورق النه زنبوري کارتن، پاییز احداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
90 26

کیسه تاراشرکت  90زمستان گونی پروپیلن، دیتولاحداث واحدی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجامکان 27
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آقاي محمدرضا آلیانی خودرو، تابستان فیلتر روغندیتولاحداث واحدی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجامکان
91 28

شرکت موژان سارویه شمال محصوالت آرایشی و بهداشتی، دیتولاحداث واحداقتصاديی و طرح توجیهی فنی و سنجامکان
91تابستان  29

مجتمع کشتی سازي اروند 91کشتی سازي ، تابستان احداث واحد تولید و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان 30

چوب موجبایزيدیتولیشرکت تعاون 91، زمستان HPLهاي سنجی احداث واحد تولید روکشامکان 31
گذاري گسترش شرکت سرمایه

هوانوردي پارس
، 140فروند هواپیماي ایران 28گذاري در ساخت و فروش سنجی مشارکت و سرمایهامکان

91زمستان  32

سازمان صنایع هوایی 92، تابستان 140سنجی ارتقاء هواپیماي ایران امکان 33

شرکت کیسه سپهر بافت 92پروپیلن، پاییز کیسه پلیسنجی توسعه واحد تولید امکان 34

شرکت طب نوین دماوند 92ونوجکت، پاییز دیاحداث واحد تولسنجیامکان 35

شرکت کامپوزیت ساز آلوارس 92سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادي احداث واحد کامپوزیت آلومینیوم، زمستان امکان 36

شرکت نیک رهنما کار
سنجی  و طرح توجیهی فنی و اقتصادي توسعه واحد تولیدي شرکت نیک رهنما کار و امکان

92تولید ست دیالیز، زمستان  37

شرکت سفره دریاي آبی
سنجی  و طرح توجیهی فنی و اقتصادي پروژه تامین و توزیع انواع چوب و مواد اولیه امکان

93چوبی، بهار  38

شرکت فراسایار کاج 93سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادي  احداث واحد فیلتر صنعتی تابستان امکان 39

شرکت سروش اندیشه سپاهان 93، زمستان واحد تولید کاغذ از سنگسنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادي  احداث امکان 40

شرکت سروش اندیشه سپاهان 94، بهار تولید بنرو طرح توجیهی فنی و اقتصادي احداث واحد سنجیامکان 41

سروش اندیشه سپاهان
کاغذ از کربنات کلسیم دیتولاحداث واحدی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجامکان

94(تولید کاغذ از سنگ) بهار  42

شرکت سروش اندیشه سپاهان 94، تابستان وي سیاحداث واحد تولید فیلم استرچ پی سنجیامکان 43

شرکت یونولیت
باز سازي و نوسازي پانل پیش ساخته از پلی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان

94پائیز استایرن 44

شرکت والیت سبالن اردبیل
ن آماده و قطعات بتنی توسعه واحد تولید بتو طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان

94زمستان  45

مدیریت استان لرستانسازمان 95بهار،تولید الیاف شیشهو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی  46

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید پاکت سیمانو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی 47

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،چرم با تکنولوژي روزتولید و طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی 48

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید کارتن پالستو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی  49

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید چوب پالست و مصنوعات آنو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی 50

لرستانسازمان مدیریت استان  95بهار،تولید لوله از الستیک بازیافتیو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی 51
شرکت تعاونی تولید نایلون و نایلکس 

برادران سنجري
95طرح توجیهی فنی اقتصادي) احداث واحد تولید نایلون و نایلکس، پاییز و سنجی امکان 52

زرینه طالیی قمصر کاشان
(سهامی خاص)

96، تابستان سنجی احداث واحد تولید ظروف یکبارمصرف گیاهیگزارش امکان 53

شرکت یکتاز پوشش شارین
(سهامی خاص)

96، تابستان سنجی احداث واحد تولید دستکش صنعتیگزارش امکان 54
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بخش غذایی، کشاورزي و صنایع تبدیلی.4
آقاي مهندس کریمی 86احداث واحد تولید انواع نان صنعتی، بهار سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان 1

شرکت تعاونی فرنام پیشتاز بندي میوه خشک و تازه، سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید و بستهامکان
86تابستان  2

- بندي شده، تابستان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد آب معدنی بستهامکان
86 3

آقاي مهندس کریمی سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید انواع شیرینی لمینه شده و امکان
86برشی، تابستان -ریزشی 4

آقاي حمیدرضا برازنده 87بندي زعفران، زمستان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید بستهامکان 5

شرکت روغن دانه بندي روغن مایع، بهار طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تصفیه و بستهسنجی و امکان
88 6

شرکت رومینا کارآرا 88سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید انواع نان صنعتی، بهار امکان 7
شرکت تعاونی کشاورزي صنعتی 

جالل آباد 88محصوالت انار، تابستان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي کارخانه امکان 8

شرکت گندم دشت مشهد 60با ظرفیت سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید انواع نان صنعتیامکان
88تن در روز، تابستان  9

شرکت رومینا کارآرا 88سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید انواع نان و شیرینی، تابستان امکان 10

شرکت روژین تاك 89کارخانه تولید رب گوجه فرنگی، بهار سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي توسعهامکان 11

شرکت مفید چرم 89سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید چرم و ساالمبور، بهار امکان 12

شرکت روژین تاك بندي رب گوجه فرنگی در سلیمانیه واحد بستهسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث امکان
89عراق، بهار  13

شرکت رهاورد توشه لذیذ 89سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد  تولید غذاهاي نیمه آماده، تابستان امکان 14
شرکت کشت و صنعت زاگرس 

فریدون الیگودرز
تولید انواع گیاهان دارویی و تهیه دارو سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد امکان

89از آنها، تابستان  15

عتیطبزهیشرکت آم هاي خوراکی پپتیدي با مکملدیتولاحداث واحدسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصاديامکان
89، زمستان خاکیهیدرولیز آنزیمی کرم 16

نامخانم نیک بندي میوه و سبزي خشک و قند واحد بستهسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث امکان
89خرد شده، زمستان  17

المللشرکت رخداد زنده چوب بین از باگاس نیشکر با روکش MDFسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید امکان
90مالمینه، تابستان  18

شرکت صنایع شیر جلگه کویر 90احداث واحد تولید لبنیات، پاییز سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان 19

سپاهان110شرکت تعاونی نگین  هاي سنتی ایرانی و نانانواع دیتولی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحدسنجامکان
90صنعتی، پاییز  20

شرکت دامداران طوبی فدك شیري، زمستان احداث، تکمیل و توسعه گاوداري ی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان
90 21

آقایان احمد فریدونی و عباس مرادي 90زمستان احداث واحد پرورش مرغ گوشتی،ی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان 22

شرکت آرد گلچرخ موسوي زاده 90ی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحد تولید آرد سیستان، زمستان سنجامکان 23

رسپیناشرکت گلبان صنعت  91متر مربعی، تابستان 6000احداث گلخانه ی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان 24

آقاي احمدرضا رحیمی طهرانی 91بندي مرغ و پاي مرغ، تابستان بستهی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحدسنجامکان 25

سپاهان110شرکت تعاونی نگین  91روغن کنجد، تابستان دیتولاقتصادي احداث واحدی و طرح توجیهی فنی سنجامکان 26

شرکت شفا اکسیر اراك تولید شربت گیاهی و عرقیات گیاهی، ی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحدسنجامکان
91تابستان  27

آقاي حسن قلیچی 70،000گذار احداث واحد تولید مرغداري تخمی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان
91واحدي، تابستان  28
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آقاي نظرعلی صالحی 91آال، تابستان توسعه واحد تولید ماهی قزلی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان 29

شرکت حالوت گستر پارسیان ار، بندي قند، شکر و خشکبتولید و بستهی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحدسنجامکان
91پاییز  30

کشت و صنعت باغ گل یاسشرکت  91توسعه باغ پسته، پاییز ی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان 31
شرکت تعاونی پرسفید کوهستان 

فیروزکوه
واحدي، 120،000تولید مرغ گوشتی ی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث واحدسنجامکان
91پاییز  32

مهرنیژوبییشرکت صنعت غذا 91، زمستان آمادهيانواع غذاهادیاحداث واحد تولتوجیهی فنی اقتصاديی و طرحسنجامکان 33

یطرالندریحيآقا ، خشکبار و حبوباتيبندو بستهياحداث واحد فرآوری و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان
91زمستان  34

مهرنیژوبییشرکت صنعت غذا ، زمستان آمادهيانواع غذاهادیواحد تولاحداث و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان
91 35

دکتر عرب (شهرستان محالت) 92احداث واحد گلخانه گل رز، بهار و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان 36

خانم زینت حسنی ، نان حجیم و نیمه حجیمدیاحداث واحد تولو طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان
92پاییز  37

خانم پریا علیمردان احداث گلخانه محصوالت سبزي و صیفی، زمستان و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجی امکان
92 38

آقاي محمد قلی 92، زمستان صیفیجاتاحداث گلخانه و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجیامکان 39

آقاي مجید قاسمی 92زمستان سنجی احداث گلخانه محصوالت سبزیجات، امکان 40

خانم متین خسروي 92سنجی احداث گلخانه محصوالت سبزي و صیفی، زمستان امکان 41

(شیبا)شرکت تولیدي شیوا 93، تابستان سنجی احداث واحد تولید نان کراسان و انواع آدامسامکان 42

(شیبا)شرکت تولیدي شیوا 93شکالت، تابستان سنجی احداث واحد تولید امکان 43

شرکت عالیفرد (سن ایچ) واحد تولید آبمیوه گازدار و کنسانتره،   احداثی و طرح توجیهی فنی اقتصاديسنجامکان
93زمستان  44

آقاي طاهري 93هزار قطعه زمستان 40امکان سنجی مرغداري  45

شرکت گیلک دانه نوید 95خوراك آماده آبزیان به روش اکسترودر، تابستان سنجی احداث واحدامکان 46

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،امکان سنجی تولید انجماد میوه و سبزیجات 47

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید کنستانتره و پوره سبزیجاتامکان سنجی  48

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید مواد اولیه داروامکان سنجی  49

سازمان مدیریت استان لرستان (با مکانپرورش طیور صنعتی در قالب فارم هاي بزرگ تولید گوشت و تخم مرغامکان سنجی 
95بهار،یابی) 50

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،سیب زمینیتولید چیپس و فرآورده هاي امکان سنجی  51

سازمان مدیریت استان لرستان (فرآوري میوه و سبزي و ... مانند انجیر، انار و ...)احداث مجتمع هاي صنایع غذاییامکان سنجی 
95بهار، 52

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار، تولید صنعتی کودهاي بیولوژیکامکان سنجی  53

مدیریت استان لرستانسازمان  95بهار،ایجاد مجتمع ها و شهرك هاي دام صنعتی(پرواري و شیري)(با مکان یابی)امکان سنجی  54

سازمان مدیریت استان لرستان احداث مجتمع هاي گلخانه اي جهت تولید محصوالت کشاورزي (گل و گیاهان امکان سنجی 
95بهار،و میوه و قارچ خوراکی)زینتی، سبزي و صیفی 55

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید پودر خون و گوشت و استخوانو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی  56

سازمان مدیریت استان لرستان 95بهار،تولید ژالتین از استخوانو طرح توجیهی فنی و اقتصاديامکان سنجی  57

شرکت سالم سازان آذر 95یزپای	ترشیجات،بنديبستهوتولیدوجاتادویهحبوبات،بنديبستهواحداحداث		سنجیامکان 58

	کت فرادارو فن آور مهرشر 96,بهارپروبیوتیکدارويانواعتولیدواحداحداث		سنجیمکانا 59
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خدمات.5

شرکت الر اکوا ایرانیان 96سنجی احداث واحد تولید خوراك آماده آبزیان، نابستان گزارش امکان 60
مجتمع کشت و صنعت رها مرغ شرکت

تهران (سهامی خاص) 96هاي مرغ تخمگذار، نابستان سنجی پرورش طیور صنعتی در قالب فارمگزارش امکان 61

شرکت ماکیان نوآور امروز 
(سهامی خاص) 96ماکیان نوآور امروز، نابستان سنجی احداث واحد تولید خوراك دام شرکت گزارش امکان 62

آقاي مصطفی طاهري 96سنجی پرورش طیور صنعتی در قالب فارم هاي تولید گوشت، نابستان گزارش امکان 63

آقاي بهنام شعبانی گلرودباري 96گوشت، نابستان تولیدهايفارمقالبدرصنعتیطیورپرورش 64

آموزشگاه برف 86اي تولید قارچ، بهار سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث آموزشگاه فنی حرفهامکان 1

شرکت کتاب گویا 87سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي کتاب گویا، بهار امکان 2

رزمندگان اسالمیموسسه آموزش یموسسه آموزشيهاتیو گسترش فعالزیتجهسنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان
89، پاییز زمندگان اسالمر 3

شرکت خدمات فرودگاهی هما تجهیز و نوسازي خدمات فرودگاهی (مهرآباد و ی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجامکان
89نژاد)، پاییز هاشمی 4

شرکت ارگ شادي آسیا سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي احداث مجموعه تفریحی و شهربازي نبوت کرج، امکان
91بهار  5

شرکت دانا پتروریگ کیش اسب 3000برداري از دکل حفاري سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي خرید و بهرهامکان
91بخاري، پاییز  6

اي قشمشرکت خط نقره 91احداث ترمینال کانتینري، پاییز سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادي امکان 7

شرکت دانا اویل سرویسز کیش ، هاي نفتیطرح توجیهی فنی اقتصادي خرید و تجهیز کشتی اسیدکاري چاهسنجی و امکان
91پاییز  8

شرکت فراساحل متري)، 24ساخت شناور مسافربري دریایی (ی و طرح توجیهی فنی و اقتصاديسنجامکان
91پاییز  9

انقالب اسالمیمستضعفانادیبن 92، بهار سنجی عملیات نوسازي فروشگاه قصرالدشتامکان 10

شرکت فراساحل پترو بینا کیش 92، زمستان Sea Jaguarبرداري یک فروند شناور مسافربري سنجی خرید و بهرهامکان 11

خط ایران-شرکت کشتیرانی جنوب 93سنجی تجهیز مرکز لجستیک بندر شهید رجایی تابستان امکان 12
شرکت سرمایه گذاري سازمان بنادر و 

دریانوردي (امین) 93بندر امام خمینی، پاییز 39سنجی اسکله نفتی قطعه امکان 13

شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ) 93بندر شهید رجایی، پاییز سنجی احداث پایانه ریلی کانتینريامکان 14

رستوران البرز تهران 93امکان سنجی توسعه و تجهیز رستوران البرز تهران زمستان  15
دریایی مروارید شرکت تعاونی حمل ونقل 

خلیج فارس گناوه 93امکان سنجی کشتی مسافربري زمستان  16

شرکت سرمایه گذاري بازرگانی امین بنادر 
ایرانیان 94تابستان امکان سنجی احداث بندر خشک زرندیه،  17

شرکت نورسامان کیش 94امکان سنجی خرید و بهره برداري از سه فروند کشتی مسافربري  زمستان 18

شرکت گردشگري آوا سپهر درخشان قشم 94امکان سنجی ساخت و بهره برداري از یک فروند کشتی تفریحی گردشگري زمستان  19

شرکت کوهیاران دماوند 94امکان سنجی احداث مجموعه تفریحی و شهربازي تبریز زمستان  20

جناب آقاي هناره 94,زمستان امکان سنجی بهره برداري پروژه هتل موناکو 21

شرکت دریابندر ناب کیش اسب بخار به همراه یک فروند شناور 300امکان سنجی ساخت یک فروند شناور یدك کش 
95تنی,بهار 500بارج  22

شرکت زمزمه گردشگري کیش 95امکان سنجی ساخت و بهره برداري یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران,بهار  23
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تحقیقات بازار

کارفرما عنوان طرح ردیف
موسسه سپینود 1387پروژه تجزیه و تحلیل بازرگانی ایران و ارمنستان،  1

شرکت زعفران طالیی مهر 1387پروژه مطالعات بازار نوشیدنی زعفرانی،  2

موسسه سپینود شرق 1387تدوین استراتژي بازار خدمات آموزش مدیریت،  3

روزنامه فرهنگ آشتی 1387طرح توسعه روزنامه فرهنگ آشتی، 4

شرکت تارابگین
وابسته به شرکت تکادو 1388، مطالعات بازار محصول جدید عایق 5

شرکت ستاره ایران
نماینده انحصاري بنز در ایران 1388، مطالعات بازار خودرو بنز 6

آقاي اکحوان  ــگریحیتفر،ییرایطرح احـداث مجتمع پــذ  ــور الجزايو گردشـ ، ریدر کشـ
1388 7

شرکت تارابگین
وابسته به شرکت تکادو 1388هاي عایق، تدوین استراتژي رسوخ در بازار تایل 8

شرکت رهاورد توشه لذیذ 89مطالعات بازار تولید غذاهاي نیمه آماده،  9

شرکت لوازم خانگی پارس 92مطالعات بازار یخچال ، تابستان  10
)(تن آساشرکت تعاونی تولیدي ورزشی الموت کوشا 1395هاي ورزشی باشگاهی،بازارومالی تولید دستگاهتحقیقات  11

)شرکت کارامدان دینا نوآوران (کاردینو 95تحقیقات بازار واکس پلی اتیلن، زمستان  12

شرکت پارس دیبا بنیان ــوالت   ــگاه محص ــادي و مالی فروش ــنجی فنی، اقتص تحقیقات بازار و امکانس
95کسب و کار، زمستان طبیعی و ارگانیک و تدوین طرح توسعه سالم، 13

شرکت پتروشیمی بوشهر 96، بهار تحقیقات بازار بررسی صنعت متانول و محصوالت پایین دست 14
شرکت بهارآرام 96، نابستان میوه و سبزیجاتبررسی بازار بسته بندي 15
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 يگذارهیسرمايهاو نظارت بر پروژهتیریمدحوزه

هاي انجام شدهپروژه
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرمامحل پروژهنام پروژهردیف

مشاوره کنترل پروژه احداث مجتمع 1
13851388طنین توسعه سازندگییوسف آباد-تهران واحدي28مسکونی 

مشاوره کنترل پروژه احداث کارخانه 2
13851387رومینا کار آراشرکت شهرك صنعتی خوارزمیبندي مواد غذاییبسته

3
ــاوره کـنـتـرل پروژه مجتمع     مشــ

مسکونی
واحدي400

شرکت تعاونی مسکن سیمان اصفهان
13861391سپاهان

مشاوره کنترل پروژه احداث کارخانه 4
)Perfectقطعات کامپیوتري (

-جاده مخصوص کرج 
تهرانسر

مرکز توسعه تجارت خارجی 
13871389ایران

5
ــاوره  کـنـتـرل پروژه مجتمع    مشــ

تفریحی
میزبان بابلسر

13891390مشاورین مهراز نقشبابلسر

6
ــاوره کـنـتـرل پروژه مجتمع     مشــ

تفریحی
ساحلی فریدونکنار

13881390مشاورین مهراز نقشفریدونکنار

7
مــدیریــت و کنترل پروژه احــداث 

کارخانه  
هاي فلزيسوله و اسکلت

13881390صدرا صنعت نوین گرمسارگرمسار

مــدیریــت و نظــارت بر پیمــانکــاران 8
13911392بانک ديسراسر کشورتبلیغات

انینظارت طرح توســعه شــرکت شــا9
13931396سرامانیشامیبدسرام

نظارت طرح توســـعه شـــرکت فرش 10
13951396شرکت صنایع جمال کاشانکاشانجمال کاشان
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حوزه مدیریت

کارفرما عنوان طرح ردیف

ریزيسازمان مدیریت و برنامه ــی تطبیقی ویژگی ــور جهان و ارائه چهارچوبی بررس هاي نظام اداري و اجرایی در چند کش
1386براي مطالعه آن،  1

شرکت پاکریس سمنان (FMEA)تجزیه و تحلیل عوامل شکست  2
شرکت ایران خودرو 1387پروژه ارزیابی عملکرد مدیران میانی،  3

منطقه اي خوزستانشرکت برق 1387پروژه کارسنجی،  4
سازمان هواپیمایی کشوري 1388تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایند انتقال تکنولوژي،  5

شرکت اسید سمنان ISOهاي سازي سیستمپیاده 6
شرکت آسیا پالستیک ISOکنترل سیستم مدیریت کیفیت  9001 : 2000 7

تهران3شهرداري منطقه  ISOتدریس و مشاوره در امر سیستم مدیریت کیفیت  9001 : 2000 8
شرکت به نسج سپاهان 9001-2008استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت ایزو   9

شرکت مرکز توسعه تجارت خارجی ایران ــتم هاي مدیریت کیفیت ایزو    ــیسـ ــتقرار سـ و تجزیه و تحلیل عوامل 9001-2008اسـ
(FMEA)شکست 

10

نگین پارس سپاهانشرکت  و سیستم 22000-2005و ایزو 9001-2008استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت ایزو  
5S 11

وزارت بازرگانی (ICT)پروژه تدوین برنامه اجرایی فناوري اطالعات و ارتباطات 12
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ICTپروژه طرح جامع 13
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حوزه آموزش

کارفرما عنوان ردیف
1386وزارت علوم و تحقیقات  ها،  هاي آموزشی کارآفرینی و تجاري سازي ایدهبرگزاري کارگاه 1
1386جشنواره حرکت تا عمل  ها،  سمینار تجاري سازي ایده 2

سازمانها و موسسات  سنجی کارگاهها و دوره هاي آموزشی در حوزه  اصول تدوین و ارزیابی طرح امکان
)Feasibility Studyاقتصادي (-فنی 3

گري آلومینیوم ایران خودرو کارخانه ریخته
1388 ها و غیره، هاي آموزشی مدیریت کیفیت، طراحی آزمایشدوره 4

هاي ارائه کارگاه در همایش فرصت
92گذاري کشور، کیش سرمایه

Feasibilityاقتصادي (-سنجی فنیکارگاه آشـنایی با اصول تدوین طرح امکان 

Study( 5

گذاري کشور، کیش هاي سرمایههمایش فرصت
92

ــنایی با فرآیند تامین مالی پروژه  ــرمایهکـارگاه آشـ گذاري از طریق منابع هاي سـ
ها و صندوق توسعه ملیبانک 6

گذاري کشور، کیش هاي سرمایههمایش فرصت
92

ــتفـاده از مدل    ــمیمکـارگـاه اسـ بندي گیري در فرآیند انتخاب و اولویتهاي تصـ
گذاريهاي سرمایهپروژه 7

اولین سمپوزیم بین المللی 
93گردشگري ورزشی، اصفهان 

اقتصادي وفرآیند تامین-سنجی فنیکارگاه آشـنایی با اصـول تدوین طرح امکان  
ها و صندوق توسعه ملیگذاري از طریق منابع بانکهاي سرمایهمالی پروژه 8

شرکت شهرك هاي استان تهران، سه دوره در 
94و 93هايسال

برگزاري دوره آموزشــی تخصــصــی روش تامین مالی از طریق بانک ها و صــندوق 
توسعه ملی با نگاهی به سرفصل هاي طرح امکاننسجی 9

94روزنامه دنیاي اقتصاد، مرداد  برگزاري دوره آموزشــی تخصــصــی روش تامین مالی از طریق بانک ها و صــندوق 
هاي طرح امکاننسجیتوسعه ملی با نگاهی به سرفصل  10

تاکنون94روزنامه دنیاي اقتصاد، از شهریور  تدوین طرح امکانسنجییدوره آموزش 11

تاکنون94روزنامه دنیاي اقتصاد، از آبان  بانک هاقیاز طریمالنیروش تامیتخصصیدوره آموزش
)یهی(طرح توجیطرح امکانسنجيبه سرفصل هایبا نگاهیصندوق توسعه ملو 12
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