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نابایخ هیقداص - مود  هکلف  نارهت ،

ناتسوب نابایخ  یناشاک - هلا  تیآ 

هقبط 4- نامراب - نامتخاس  لوا -

دحاو 16

COMFARIII رازفا %100مرن 

EXCEL رازفا %100مرن 

MSP رازفا %100مرن 

PRIMAVERA P6 رازفا %100مرن 

Access100%

PowerBI100%

MATLAB100%

MINITAB رازفا %100مرن 

PHOTOSHOP رازفا %60مرن 

WORDPRESS100%

SPSS رازفا %100مرن 

عیانص یسدنهم  یسانشراک 

عیانص شیارگ :

یتلود یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

عیانص یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

( عیانص - عیانص  ) اه متسیس  یزاس  هنیهب  شیارگ :

یتلود یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  سانشراک 

باهر رواشم  نیسدنهم 

رویرهش ۱۳۹۴ نمهب ۱۳۹۲  -

اهدرواتسد فیاظو و 

( یلام ینف و  رازاب ،  ) یجنس ناکما  سانشراک 

نیتسار شناد  ناهوژپ  نیون 

نارهت

دادرم ۱۳۹۶ رهم ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب  سانشراک 

هزاس قافآ 

نارهت

تشهبیدرا ۱۳۹۸ دادرخ ۱۳۹۶  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ینارمع و فلتخم  یاه  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب   ، ناینب شناد  یتامدخ و   ، یدیلوت یاه  حرط  یداصتقا  یلام و  یبایزرا 

نامزاس اه و  هاگشناد  رد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  یجنس و  ناکما  یاهرازفا  مرن  ثحابم و  سیردت  زاگ و  تفن و 

، ناریا تارباخم   ، انپم هورگ   ، ناریا یالاک  سروب   ، یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد   ، نارهت هاگشناد  هلمج  زا  ربتعم  یاه 

نامیلس و ... دجسم  یمیشورتپ   ، یرتاب ابص   ، وراد افش   ، وراد ناحبس   ، نیمأت نیپساک  یزاسوراد   ، نارهت تفن  شیالاپ 

سامت تاعالطا 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

تاعالطا یروآ  عمج  اه ، هژورپ  یدنبنامز  همانرب  و  ( WBS  ) راک تسکش  راتخاس  داجیا 

هیهت اه و  هژورپ  یا  هنیزه  ینامز و  لرتنک  ، MSP لیاف داجیا  هژورپ و  یاه  تیلاعف 

.دوب هدنب  یلصا  فیاظو  زا  هناهام  یگتفه و  تروص  هب  هژورپ  تفرشیپ  یاه  شرازگ 

رظن ریز  ناینب  شناد  یاه  تکرش  هب  طوبرم  یاه  حرط  یداصتقا  یلام و  یبایزرا 

هوالع هک  دوب  تکرش  نیا  رد  هدنب  هفیظو  یروهمج  تسایر  یروانف  یملع و  تنواعم 

ماجنا زین  ار  رافماک  رازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  یداصتقا  یلام و  یبایزرا  رازاب ، تاقیقحت  رب 

.مداد یم 

تاعالطا یروآ  عمج  اه ، هژورپ  یدنبنامز  همانرب  و  ( WBS  ) راک تسکش  راتخاس  داجیا 

هیهت اه و  هژورپ  یا  هنیزه  ینامز و  لرتنک  ، MSP لیاف داجیا  هژورپ و  یاه  تیلاعف 

.دوب هدنب  یلصا  فیاظو  زا  هناهام  یگتفه و  تروص  هب  هژورپ  تفرشیپ  یاه  شرازگ 







رادیاپ شیوپ  لماع  ریدم  سسؤم و 

رادیاپ شیوپ  هسسؤم 

نارهت

دادرخ ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد 

راسمرگ هاگشناد 

اب روشک  یا  هفرح  ینف و  نامزاس  زا  یمسر  زوجم  یاراد  رادیاپ  شیوپ  هسسؤم 

یسدنهم یاه  هتشر  رد  یصصخت  یاه  هرود  یرازگرب  فده  اب  بناجنیا و  تیریدم 

برجم دیتاسا  یراکمه  اب  اتسار ، نیا  رد  .دنک  یم  تیلاعف  تاعالطا  یروانف  عیانص و 

اه و هرود  یحارط  هب  مادقا  تاعالطا ، یروانف  تعنص و  هزوح  رد  هربخ  تیلاعف  و 

.تسا هدش  راک  رازاب  زاین  اب  قباطم  زور  هب  یاه  لصفرس 

نابز

اه تکرش  رد  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب 





پتروشیمی مسجد سلیمانبورس کاالی ایران

کارکنان پتروشیمی ایالمکارکنان پتروشیمی تبریز

دانشگاه تهران

انپم هورگ 

یمظاک دیهش  عیانص 

پتروشیمی خراسان

یرتاب ابص 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

داروسازی کاسپین تأمین

ورادپاالیش نفت تهران ناحبس  تکرش 

ناریا تارباخم  شرکت توسن تکنوتکرش 

ورادافششرکت پخش رازی یراذگ  هیامرس  تکرش 

شرکت تولیدی و صنعتی پروزنشرکت کرمان تابلو

شرکت چاوش راه بناشرکت کارا پرنیان شرق

کرامناد ناگدنهانپ  انادنمجنا  یژرنا  تکرش 



( امیپ سونایقا  یاه  یتشک  تاموزلم  تاعطق و  هدننک  نیمات   ) ربیخ تکرش 

سراپ هزات  شیارگ  یمثیمتکرش  دیهش  هسسؤم 

رارباشرکت جندی شاپور یعافتناریغ  هاگشناد 

...شرکت طب پالستیک

سنجیهپروژ های انجام شده حوزه مطالعات امکان

1) ارزیابی مالی و اقتصادی 35 طرح امکان سنجی برای شرکت های دانش بنیان

کارفرما / درخواست کننده: صندوق نوآوری و شکوفایی

تهیه و تدوین طرح های امکان سنجی به منظور اخذ تسهیالت به شرکت های دانش

بنیان تأیید شده شامل: 1) بازدید شرکت ها به منظور ارزیابی 2) تهیه بخش های بازار،

فنی و مالی طرح های امکان سنجی بود.

2) مطالعات امکان سنجی توليد تجهيزات سيستم هاي ديسپاچينگ انرژي شرکت

مهندسی برق و الکترونیک مهار سیستم

3) مطالعات امکان سنجی تولید صنعتی سینی های سوپاپدار ترکیبی شرکت

تقطیر پاالیش فرآیند سهند

4) مطالعات امکان سنجی ساخت و بروز رسانی تجهیز RTU-VCOM2000 شرکت

ویستا جهان

5) مطالعات امکان سنجی تولید صنعتی محصوالت سیلیکاتی دانش بنیان شرکت

کوپل شیمی سپاهان

نیهب تکرش  تيه  رپوس  راخب  گيد  تخاس  يحارط و  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 6

رگلیلحت

تکرش تاو  1200 کینوسارتلآرزیانژومه هاگتسد  دیلوت  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 7

شناد ونان  ایمیک 

اب یومهس  یدیشروخ  نک  نیریش  بآ  تخاس  یحارط و  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 8

ایک یژرنا  ورس  تکرش  یطخ  نوناک 

سموق ون  ناگداهن  دیون  تکرش  تينوبلاك  تولياپ  ديلوت  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 9

10) مطالعات امکان سنجی تولید گیربکس دومحوره با شفت تو در تو شرکت

کاویان صنعت شاهوار

دادعت و ینحنم  یگنر  رگشیامن  اب  یلاتیجید  بای  نینج  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 11

ناهج شقن  بط  نونف  تکرش  ادص  طبض  تیلباق 



یشرورپ و یاه  هچضوح  یارب  یهداوه  پمپ  دیلوت  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 12

ناراب ناروانف  ناینب  شناد  ینواعت  تکرش  بالضاف  هیفصت  یاه  متسیس  یهداوه 

شناد

تکرش انیلوریپسا  یرتکابرنایس  هنیئتورپ  ردوپ  دیلوت  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 13

سراف جیلخ  یاه  کبلج  یروانف  هعسوت 

ناروآون تکرش  دیدج  لسن  روحم  دومع  یداب  نیبروت  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 14

مئاق رهم  کینورتکلا  قرب و 

15) مطالعات امکان سنجی توليد پايلوت كالبونيت شرکت نوید نهادگان نو قومس

AUKS دنرب تیلپسا  یزاگ و  یاهرلوک  هناخراک  داجیا  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 16

شیک ریرهمز  تکرش 

(CONTROL VALVE  ) لرتنک ریش  دیلوت  یجنسناکما  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 17

18) مطالعات امکان سنجی تولید داروهای گیاهی شرکت گیاه اسانس گرگان

سای تکرش  یزاسوراد  هناخراک  راوتاربال و  داجیا  حرط  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 19

وراد

دهشم رد  خرکت  سراپ  تکرش  تناتکافروسویب  دیلوت  حرط  یجنس  ناکما  هعلاطم  ( 20

تمالس اذغ و  یروانف  تکرش  یرابتعا  حرط  نیودت  یجنس و  ناکما  تاعلاطم  ( 21

نایوپ

الاب رطخ  اب  ینوفع  یصیخشت  یاهتیک  هعسوت  حرط  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 22

(ips  ) دنمشوه تخت  دیلوت  یرابتعا  حرط  نیودت  یجنس و  ناکما  تاعلاطم  ( 23

اناداپسا ناروانف  اویه  ینواعت 

24) مطالعات امکان سنجی طرح مجموعه گردشگری هتل کیان در طبس

عقاو هقبط  جرب 20  یراجت  ینوکسم و  عمتجم  ثادحا  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 25

نارهت هقطنم 5  رد 

رذابا راولب  رد  عقاو  یراجت  عمتجم  ثادحا  یکیفارت  یجنس  هضراع  تاعلاطم  ( 26

نارهت هقطنم 5 

نابایخ رد  عقاو  لته  یرادا و  یراجت ، عمتجم  ثادحا  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 27

نارهت هقطنم 1  رامع 

یاهوراد دیلوت  یارب  پک  دیولف  دیلوت  طخ  ثادحا  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 28

( سناسا هايگ  يزاسوراد  تعنص و  تشك و  تکرش   ) یهایگ

عقاو نیرفآ " هب   " یباوخ تخت  ناتسرامیب 216  هعسوت  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 29

جرک سیدرف  رد 

یکاروخ یاه  توپمک  دیلوت  هناخراک  ثادحا  حرط  یجنس  ناکما  تاعلاطم  ( 30

فلتخم یاه  نامزاس  اه و  تکرش  یارب  لسکا  رد  یتیریدم  یاهدروبشاد  تخاس  ( 31

لاغز Black Diamond و هناخراک  تراکین ، تکرش  یدابآزوریف ، ناتسرامیب  هلمج  زا 

...


