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  معرفی

با در نظر گرفتن نیاز صنایع کشـور بـه    ،مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یابدانش بنیان شرکت 

هاي صنعتی با همکاري جمعی از کارشناسان و متخصصین مجـرب  خدمات مهندسی، مشاوره و اجراي طرح

اهـدافی بـزرگ و    بـا  ه اسـت. ایـن شـرکت   هاي مختلف مهندسی، مـدیریت و اقتصـاد تاسـیس گردیـد    رشته

گرایانه پا به این عرصه نهاد و از همان ابتدا با رویکردي انقالبی در زمینه صنعت، توانسته اسـت تـا بـه    آرمان

گیـري از  و طی این مدت همگام با دانش فنی روز و با بهره ماندهامروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی 

واره در جهـت بهبـود و ارتقـاء کیفیـت خـدمات ارائـه شـده بـه         هاي معتبر جهانی همـ ها و استانداردتکنیک

  .مشتریان خود گام برداشته است

با تلفیق دانش و تجربه نیروهاي مجرب با انرژي و توان نیروهاي جوان، همـواره وظیفـه    ،بهین صنعت یاب

نـد. در ایـن   داها میهاي مشتریان و تالش در جهت برآورده نمودن آناصلی خود را شناخت و درك خواسته

گیرد و با المللی شکل میهاي تخصصی منطبق با استانداردهاي ملی و بینهاي شرکت در گروهفعالیت ،راستا

 .است منافع کلیه ذینفعان رعایت شود گیري از نیروي انسانی متخصص و کارآزموده در تالشبهره

  

  چرا بهین صنعت یاب؟

برتـر و   تیـ فیاصل تجربـه، دانـش بـه روز، ک    5 هیبر پا ،ابیصنعت  نیرو به رشد به تیو محبوب شرفتیپ

 میواقفـ  گریکدیاصل در کنار  پنج نیبه قدرت ا یشده استوار است و ما به خوب تیصالح دیتائ و نیمشاور ام

  گردد. ترپر رنگ ،صنعت نیمحترم از به گذارانهیسرما تیکرد تا رضا میتالش خواه شیازپشیو هرروز ب
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 ريهاي کاحوزه

 گذاريمشاوره تخصصی سرمایه  

 گذاريانجام مطالعات پیش سرمایه 

 انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازار 

 اخذ کلیه مجوزهاي تولید  

 اقتصادي) -سنجی (طرح توجیهی فنیانجام مطالعات امکان 

 هاي صنعتیمشاوره تامین منابع مالی پروژه  

 آالت صنعتیشناسایی، انتخاب و تامین ماشین 

 گذاريهاي سرمایهریت، کنترل و نظارت بر پروژهمدی 

 هاي آموزشی تخصصیبرگزاري دوره 

  وري، بهبود فرایندها و بهرهیابی، طراحی ساختار سازمانیمطالعات عارضهانجام 

 هاي کیفی (اجراي سیستمISO( ،هاي اطالعاتیاجراي سیستم )MIS( 
 

 

 گذاريمشاوره تخصصی سرمایه 

 مختلـف اقتصـادي  ح وسـط در  داریاهداف توسعه پااست و توجه به آن ضامن رسیدن به  کیاستراتژ يندیفرآ ي،گذارهیسرما

هـا در راسـتاي   گـذاري ضرورت توجه به ماهیـت سـرمایه   رو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي موجود در کشور،باشد. از اینمی

 التیتحصـ  ،گسـترده  اتیـ از تجرب گیـري بهرهبا یاب، . شرکت بهین صنعت باشدتوسعه اقتصادي از اهمیت خاصی برخوردار می

هاي بنیادي و تکنیکی، استفاده از تحلیل با ژهیو یخدمات تخصصاي، ضمن ارائه حرفه و کارشناسان رانیمد روز دانشع و متنو

ارائـه شـده در ایـن    رسـاند. ازجملـه خـدمات    ها را در ابعاد بازار، فنی، تکنولوژي و مالی به انجام میسنجی طرحمطالعات امکان

  زمینه عبارتند از:

 گذارهاي سرمایهگذاري متناسب با ویژگیمشاوره و انتخاب موضوع سرمایه 

 ها  گذاري در پروژهگذاري، مدت و میزان سرمایهمشاوره نحوه سرمایه 

 هاآثار مرتبط با آنراجع به  و تحلیل یمال يخرد و کالن در بازارها هايحوزهاز تحوالت  يکاربرد يهاارائه گزارش 
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 گذاريسرمایه شمطالعات پی  

، یکـی از  آنفضاي رقابت جهانی، هدایت سرمایه در راستاي اهداف از پیش تعیین شـده بـراي حصـول بـازده مناسـب از       در

گـواه  ه، هاي گذشته که بدون مطالعه انجام گردیـد گذاريگردد. نتایج و بازخورد سرمایهاي محسوب میهاي مهم مشاورهفعالیت

  است. شدهها و اقتصاد کشور بانک ان،گذارخسارات جبران ناپذیري متوجه سرمایهاین است که 

هاي کنونی مدیران است که چنانچه بدون انجـام مطالعـات بـازار، تحقیقـات     یکی از دغدغه ،سرمایه با ریسک مناسب هدایت

هاي مالی انجام گیرد، ریسـک بسـیار   فنی و نیز بررسی و تحلیلهاي موجود از لحاظ هاي موشکافانه تکنولوژيبازاریابی، بررسی

  خواهد داشت. هزیاد و احتمال خسارات هنگفت را به همرا

گذاريهاي سرمایههاي آتی جهت فعالیتها و چالششناخت و تعیین محدودیت  

گذاري مورد نظرشناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه  

لیت در کسب و کار مورد نظرتجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعا  

گذاريگذاري و چگونگی کاهش ریسک سرمایهمطالعه ریسک سرمایه 

 

 مطالعات و تحقیقات بازار 

، ها، نرخ رشد بازارد هزینهآورآگاهی از نیازهایشان، شناسایی رقباي اصلی کسب و کار، همچنین بر شناخت مشتریان بالقوه و

 توان شرایط موجـود می آنهااز امور واجب و ضروري هستند که با تحلیل درستی از خی عرضه و تقاضا برمیزان بررسی و تحلیل 

. انجام مطالعه بـازار  رساندینده تطبیق داده و اهداف مورد نظر را به سرانجام آدر  به درستی خود را با شرایط بازارو  را شناخته،

نیازمند است بـه صـورت مسـتمر انجـام      گذاريعد از سرمایهقبل و ب ترین اقداماتی است که در هر کسب و کاري،یکی از اصلی

  .شود

ن التعـداد فعـا   باشد که شناخت مـا را از بندي بازار مییکی از موارد تاثیرگذار در دستیابی به نتایج ذکر شده تفکیک و طبقه

بر حسب ارزش افزوده ( ب استکه در اختیار هر رقی کنندگان و خریداران و بخشی از بازارشاخص تمرکز عرضه موجود در بازار،

هاي هدفی و یا چه یین کننده این نکته باشد که چه گروهعتواند تمی ؛ همچنیندهدافزایش می )تولیدي هر محصول یا خدمت

  .ت را دارا هستندالکشورهایی بهترین بازار براي محصو

از  العشناخت بازارهاي هدف مورد نظر، اطـ  ،اريگذهاي ممتاز سرمایهتوان به شناسایی فرصتاز نتایج مهم مطالعات بازار می

هـاي روز کشـور، یـافتن    بینی روند تغییرات اقتصادي بازار با توجه به سیاسـت شپی هاي توزیع، شناخت قوانین و مقررات،الکان

موارد مسـتلزم   و میزان درآمد حاصل از فروش اشاره کرد؛ که رسیدن به هر کدام از این هایی منطبق بر بازارمحصولی با ویژگی

زمینـه،   هاي تولید در هرآگاهی از محدودیت از روند مصرف در گذشته، طالعهاي علمی و صحیح تحلیل بازار، اآشنایی با روش

 هـاي محصـول یـا خـدمت مـوردنظر     المللی و آشنایی با ویژگـی داشتن تحلیل دقیق از وضعیت صادرات و واردات در سطح بین

متشکل از کارشناسان توانمند و کارآزموده، آمـاده یـاري رسـاندن بـه      ،ت بازار بهین صنعت یابگروه تخصصی مطالعا. باشدمی

 .باشدمی ها در این زمینهآن گذاران عزیز و رفع نیازسرمایه
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 اقتصادي) - سنجی (طرح توجیهی فنیمطالعات امکان 

هـاي  گیـري در خصـوص جنبـه   ررسـی و تصـمیم  ها به منظـور ب گذاري و بانکها، موسسات مالی و سرمایهها، سازمانشرکت

گذاري و اجرا، نیازمند انجام هر یک از هاي پیشنهادي، پیش از اقدام براي سرمایهها و پروژهمختلف اقتصادي، فنی و مالی طرح

هـاي  طـرح گذاري آغاز و تا تـدوین  مطالعات فوق می باشند. این فرآیند از مطالعه فرصت در مراحل بسیار ابتدایی پیش سرمایه

یابـد. ایـن مطالعـات ماننـد چراغـی افـق را بـر روي مجریـان و         گذاري و اجراي طرح ادامه مـی تجاري در مراحل نهایی سرمایه

هـا نسـبت بـه    تواننـد قبـل از اجـراي طـرح    ها روشن نموده و از این طریق صاحبان سرمایه مـی ها یا پروژهگذاران طرحسرمایه

انـداز روشـنی کسـب نماینـد.     روي و الزامات، اطالعـات و چشـم  ها، مسائل و موانع پیشسکپذیري، ریهاي مختلف توجیهجنبه

  شود که به شرح ذیل خواهد بود:در سه فاز انجام می طرح توجیهی مطالعات

  فاز مطالعات اقتصادي (بازار):

اولیـه، قیمـت فـروش در بازارهـاي     بررسی محصول و الزامات آن از دید مشتریان، موارد کاربرد و بازارها، امکان تـامین مـواد   

بینی آینده، تعیـین شـکاف بـازار و سـهم قابـل      داخلی و خارجی، عرضه و تقاضاي داخلی و خارجی محصول در گذشته و پیش

  کسب، راهبردهاي ورود و نفوذ در بازار.

 فاز مطالعات فنی:

آالت و دانـش فنـی   رآیندهاي تولیدي، ماشـین بررسی الزامات فنی و تکنولوژیکی محصول و استانداردها در بازارهاي هدف، ف

هاي مورد نیاز شامل زمین، محوطه سازي، ساختمان، تاسیسات، تجهیزات کارگـاهی و آزمایشـگاهی،   مورد نیاز، سایر زیرساخت

ارزیـابی   بندي اجراي طرح وبرداري، زمانمواد اولیه مصرفی، ساختار سازمانی و نیروي انسانی مورد نیاز در دوران ساخت و بهره

  .هاي فنیخطرات و ریسک

 فاز مطالعات مالی:

برداري طرح، تعیین نحوه و مدل تامین مالی، هاي دوران بهرهگذاري، درآمدهاي حاصل از فروش، هزینهبررسی میزان سرمایه

، (NPV)ی ، خـالص ارزش فعلـ  (IRR) هاي مالی و اقتصادي طرح نظیر دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلیمحاسبه شاخص

هاي اقتصادي در برابر نوسـان پارامترهـاي   بینی جریان نقدي، صورتحساب سود و زیان، ترازنامه، تحلیل حساسیت شاخصپیش

 گیري.هاي مالی و نتیجهمختلف، ارزیابی خطرات و ریسک

شـرکت، مـورد اسـتفاده    در این  سنجیبراي انجام مطالعات امکان  Comfar ІІІافزار کامفارو نرم UNIDOاستاندارد مرجع 

  گیرد.قرار می

  



 

 
 

P
ag

e
  5

 

 

 هاي صنعتیمشاوره تامین منابع مالی پروژه 

ثبـاتی در  . بـی باشدها میپروژه تامین مالی گذاري در ایران،هاي سرمایهها جهت ایجاد و توسعه پروژهیکی از مهترین فعالیت

. متاسـفانه بسـیاري از   ضـل تـامین مـالی مواجـه شـوند     هـاي زیـادي بـا مع   ها باعث شده پـروژه ها و عدم شفافیتقوانین و رویه

هایشـان عمـالً بـه    شوند و طـرح نمی تسهیالت گذاران با مصرف کل منابع در اختیار، ضمن اتالف سرمایه، موفق به اخذسرمایه

  شوند.تمام تبدیل میهاي نیمهپروژه

را جـدي گرفتـه و    تـامین مـالی   ریـزي یـک پـروژه،   هشود در مراحل آغازین برنامـ گذاران توصیه میبه این منظور به سرمایه

؛ چرا که گاهی اوقات حتی هزینه کردن در یـک پـروژه باعـث ایجـاد مزیـت در      اطالعات خود را در این خصوص تکمیل نمایند

 برد.بانکی را از بین می تسهیالت شود و یا حتی امکان استفاده بهینه و حداکثري ازتامین مالی نمی

هـا و  گذار بـر اسـاس ضـرورت   هاي مشخصی دارد، اگر سرمایهنین بانکی براي مشارکت بانکی تعاریف و ضرورتاز آنجا که قوا

گذاران بایـد بـا   تواند از منابع محدود خود به بهترین نحو استفاده کند. بر اساس اصول مالی، سرمایهریزي هزینه کند، میبرنامه

ارزان  تسـهیالت  بنابراین اسـتفاده حـداکثري از   .حداکثر تسهیالت اهرم کنند هدف افزایش توان مالی، منابع خود را براي اخذ

 گذاران خواهد بود. قیمت، اولویت همه سرمایه

  

 آالت صنعتیشناسایی، انتخاب و تامین ماشین 

یـدي  تـرین مباحـث اولیـه در واحـدهاي تول    آالت و تجهیـزات یکـی از اصـلی   اندازي ماشینفرآیند انتخاب، خرید، نصب و راه

 باري را در پی دارد.باشد که عدم توجه کافی به این مسئله عواقب زیانمی

آالت و تجهیزاتی را دارند که به دالیل مختلف، از جمله کافی نبودن اطالعات و تعجیل واحدهاي صنعتی تجربه ماشین اغلب

اندازي نامناسـب، نبـود قطعـه    ، نصب و راهدر خرید، عدم انتخاب مناسب تکنولوژي، عدم توجه به انرژي و منابع مصرفی تجهیز

اي از کارخانه مانده و به نمـادي از تضـییع سـرمایه سـازمان تبـدیل      یدکی و سایر عوامل به صورت راکد و بالاستفاده در گوشه

  اند.شده

تجهیزات اي در زمینه تامین این شرکت با بکارگیري کادري مجرب و متخصص، درصدد است به منظور ارائه خدمات مشاوره

آالت داخلی و خارجی مطابق با نیاز و با حداقل قیمت ممکن، در هر مرحله از مراحل فرایند مذکور که شامل فازهـاي  و ماشین

کننـدگان، اخـذ پروفرمـا، بازرسـی فنـی در محـل و در       آوري اطالعات خرید و شناسایی تامینمطالعات اولیه، برآورد نیاز، جمع

  .باشد، ارائه خدمات نمایدآالت و تجهیزات میتحویل نهایی ماشیناندازي و نهایت نصب و راه

 هاي بهین صنعت در این حوزه عبارتند از:عمده فعالیت

 سازي خطوط تولید، انتخاب خط تولیدارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی و بهینه 

 آالتاوت واحدهاي صنعتی و چیدمان ماشینطراحی لی 

 اصالح، بهبود و توسعه خطوط تولید یابی، آسیب شناسی،عارضه 
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 گذاري هاي سرمایهمدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه 

هاي مصوب بانکی، عبارتسـت از مـدیریت پـروژه در بخـش نظـارت بـر       خدمات شرکت در بخش نظارت و کنترل پروژه طرح

  ائه به بانک عامل مطابق با شرح خدمات زیر:اجراي طرح و تهیه گزارشات پیشرفت کار با استفاده از نرم افزار پریماورا جهت ار

 تهیه C.P.M هـاي  پذیري و بـا توجـه بـه سرفصـل    بندي مصوب طرح در گزارشات توجیهطرح بر اساس برنامه زمان

 مشتق از آن. W.B.Sگزارشات مزبور و 

 بـه آورده متقاضـی و    بـرداري بـا توجـه   بندي نیاز طرح به منابع مالی در دوره اجراء و آغـاز بهـره  تدوین جدول زمان

 بینی شده در گزارشات توجیهی طرح.تسهیالت مصوب بانک عامل و جداول پیش

 هاي هاي تحقق یافته متقاضی به عوامل اجرایی ذینفع و سایر هزینههاي طرح از طریق کنترل پرداختکنترل هزینه

 مستقیم انجام شده براي اجراي آن.

 خاب طرف قراردادهاي مجـري طـرح و عقـد قراردادهـاي مختلـف پیمانکـاري،       نظارت و اظهارنظر بر روي فرآیند انت

 ساخت، خرید، نصب و غیره.

   بینـی وجـوه مـورد نیـاز بـراي      ارائه گزارشات دو ماهانه ترکیبی از پیشرفت فیزیکی طرح، وجوه صرف شـده و پـیش

اضـی + سـهم تسـهیالت) و    هاي دو ماهه آتی با تعیین کردن محل صرف وجوه و محل تامین آن (سـهم متق هزینه

و اعالم هشـدارهاي   C.P.M ها و انحرافات از برنامه و بودجه طرح و در صورت ضرورت به روز کردنتحلیل مغایرت

بر گزارشات اولیه پروژه از طریق بانک با استفاده از نرم افزار پریماورا و گزارشـات  بموقع به کارفرما و بانک مشتمل 

هاي مورد نیاز طی دو ماه آتـی پـروژه) کـه حـاوي وضـعیت پیشـرفت فیزیکـی و        هزینه دو ماهه مالی پروژه (ارائه

 باشد.هاي دو ماه آتی پروژه میگذاري و ارائه هزینههاي عملیات سرمایههزینه

 ها و یا ارتقاء کیفیت اجرا.هاي اجرایی، پیشگیري از افزایش هزینهارائه پیشنهادهاي اصالحی به منظور کاهش هزینه 

 اندازي به موقع طرح در خصوص تامین مواد اولیه الزم، تـامین  هاي الزم به منظور فراهم شدن امکانات راهبینییشپ

 نیروي انسانی آموزش دیده مورد نیاز و تاسیسات زیربنایی الزم با رعایت اصول محیط زیست.

 .اظهارنظر بر روي مواردي که از طرف بانک به ناظر ارجاع شود 
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  هاي آموزشی تخصصیدورهبرگزاري 

در گرو ایجاد فرهنگ آمـوزش و یـادگیري    ،اند که رشد و توسعه پایدار هر بنگاه اقتصاديمروزه همگان به این نتیجه رسیدها

هـا و  آنهـا را در بـاال بـردن سـطح مهـارت      ،شـان هـاي الزم بـه پرسـنل   ها با ارائه آمـوزش در آن سازمان است و در واقع شرکت

  .کنندکمک میشان هايتخصص

در بـازار منجـر    يبنگـاه اقتصـاد   گـاه یصورت مستمر، به باال رفتن سطح فروش و حفظ جابه يریادگیفرهنگ  جادیا نیبنابرا

  .دینمایم نیرشد سازمان در بلندمدت را تضم ،یانسان يروین يبر رو يگذارهیکه سرما دیباور رس نیبه ا دیگشته و با

مناسـب   یتیمـوقع  جـاد یتحقق اهداف مذکور و به منظـور ا  يدر راستا ،ابیصنعت  نیهب یو مهندس تیریشرکت مشاوره مد

یـن مشـاور در ایـن    هـاي ا عمده فعالیتهمت گمارده است.  یآموزش يهادوره يبه برگزار ،افراد جامعه یارتقاء سطح علم يبرا

  هاي:در زمینه ریزي، اجرا و اثربخشی آموزشینیازسنجی، برنامهحوزه عبارتند از 

ریـزي اسـتراتژیک،   طراحـی سـاختار سـازمانی، برنامـه    ، )MIS( هاي اطالعاتی مـدیریت هاي مدیریت کیفی، سیستمسیستم 

ریزي تعمیرات و نگهداري، حفاظت صنعتی، بهداشـت  هاي صنعتی، کنترل پروژه، برنامهطراحی کارخانه، ارزیابی اقتصادي طرح

  و ایمنی صنعتی و ...

 
 

 وريابی، طراحی ساختار سازمانی، بهبود فرایندها و بهرهیانجام مطالعات عارضه 

ها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نموده است، ایجـاد تغییـر و   هاي اخیر موضوعی که بیش از پیش سازماندر سال

هـاي پیچیـده   سیسـتم  ،هـا سـازمان 	پـذیري اسـت.  وري و رقابـت تحول به موقع و بهبود وضعیت سازمان در راستاي ارتقا بهـره 

را وادار بـه   آنهـا اجتماعی هستند که براي بقاء و تداوم حیات خود با محیط در تعامل هستند. شتاب، تغییر و تحوالت محیطی، 

نماید و الزمه تداوم حیات و بقاء، رشد، تکامل و حرکت به سوي انطباق با شرایط موجود و آتی به منظور تداوم حیات و بقاء می

الزم براي تغییـر،   شرط وضعیت سازمانی است. از طرفیباشد و این امر مستلزم تغییر، اصالح و بهبود مانی میبلوغ و برتري ساز

یـابی سـازمانی در   مطالعـات عارضـه  	براي دستیابی به ایـن هـدف، انجـام   	باشد.هاي سازمانی میشناخت عارضهاصالح، بهبود و 

ها، یکی از الزامات اولیه و شرط الزم براي صرف منـابع جهـت انجـام    سازمان پذیريوري و رقابتفرآیند پشتیبانی از ارتقاء بهره

		گردد.ها محسوب میپذیري در آن سازمانهرگونه اقدام نتیجه بخش در فرآیند حفظ، تداوم و ارتقاء رقابت 	

هـاي  فعالیـت ر شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، به عنوان نهادي پیشرو در توسعه و تحول مدیریت کشو

هـاي مختلـف   در سازمان	حاصل این مطالعات و تحقیقات از یک سو، و عملیاتی سازي آن	در این عرصه انجام داده است.زیادي 

اي از سوي دیگر توانسته است ضمن ایجاد بدنه دانشی در این حـوزه، بـه ایجـاد یـک نظـام      هاي مشاورهبه صورت اجراي طرح

هـاي مشـکل و یـافتن    هـا و شناسـایی بـه موقـع عالئـم و ریشـه      اي توسط مدیران سـازمان ورهیابی دمنسجم براي خود عارضه

بندي شده براي حل آنها با توجه به امکانات در دسترس سازمان نیز بیانجامد کـه ایـن ظرفیـت در    هاي مناسب و اولویتحلراه

  باشد.دسترس می در بهین صنعت یابتیم مشاورین 
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 هاي کیفی (اجراي سیستمISO( 

 کشـور  داخـل  در روز بـه  و علمـی  کـامالً  صورت به مشاوره حرفه در پیشرو و فعال هايشرکت از یکی عنوان به رکتاین ش	

 ایجـاد  و سـازي فرهنـگ  در را بسزایی نقش ایزو، جمله از	مدیریتی هايحوزه در مشاوره	بازار از توجهی قابل سهم داشتن ضمن

ــاور ــه ب  تمــام در کارکنــان، همچنــین و مــدیریتی تــیم توســط	مــدیریتی هــايیســتمس نقــصبــی اجــراي و ســازيپیــاده ب

 ،کارکنـان  سـایر  و سرپرستان مدیران، تا گشته	موجب امر همین و نمایدمی ایفا خدماتی و صنعتی تولیدي،	هايسازمان	سطوح

 دهـی گزارش گویی وبه سیستم پاسخ ،گونه مقاومتیاستقرار یافته داشته باشند و بدون هیچ	اثر بخشی سیستم	در کلیدي نقش

  .دهند نشان عالقه

 فراینـدهاي  شناسـایی  طریـق  از سیسـتم  ریزيطرح آموزش، در داشت خواهد را مربی و معلم نقش حقیقیت در ایزو، مشاور

 قـوت  و ضـعف  نقـاط  شناسـایی  داخلـی،  ممیزي اجرا، بر نظارت استقرار، مدت طول در	سیستم اجراي و سازيهپیاد و سازمان

  .کارکنان به راهنمایی و مشاوره ارایه طریق از مشکالت حل در کمک و سیستم

  

 مدیریت هاي اطالعاتیاجراي سیستم )MIS( 

گیـري بـدون وجـود اطالعـات و برقـراري      به اینکه تصمیم گیري است. با توجهتصمیم ،اولین قدم در اجراي وظایف مدیریت

مدیریت است. اطمینان نداشـتن بـه    ياي فراهم آوردن اطالعات الزم براپایه اجرایی چنین وظیفه ،ارتباطات الزم میسر نیست

ارتباطات رسـمی یـا    که به دنبال اطالعات و برقراري خواهد کردمدیر را مجبور  ،آینده و فقدان اطالعات مربوط به وقایع جاري

هاي پرورده در سازمان اسـت کـه از طریـق نظـم ارتبـاطی خـود در رونـد صـحیح تـامین          اطالعات همان داده ؛غیررسمی برود

  دهد.  ها افزایش میگیرياطالعات، اطمینان مدیریت را در تصمیم

نیاز مدیران را به اطالعات افزایش داده  ،هاي مدیریتها و پیچیدگی نظامتغییرات سریع عوامل برون سازمانی، توسعه سازمان

هاي راهبردي و به موقع نیز خـارج از وصـف   میزان تاثیر تصمیم بوده وناپذیر هاي ضعیف جبراناست. خسارات ناشی از تصمیم

ر کلیـه  است. اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطالعات به موقع، صحیح، مناسب، مختصر و مفید و برقراري ارتباطات د

ریزي و کنترل وظـایف  هاي صحیح و برنامهگیريالزمه نظام کارآمد اطالعاتی مدیریت است تا تصمیم ،سطوح مدیریت سازمانی

 .اجرایی را براي مدیریت تسهیل کند
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  دستاوردها

هـاي انسـانی بـا انگیـزه، خـالق، متخصـص و       سـرمایه ، کند که با دانش تخصصـی بـاال  افتخار می بهین صنعت یاب

کسب و کار خود را به طور مستمر بهبـود داده و تمـام فراینـدهاي خـود را در جهـت جلـب رضـایت        پذیر، مسئولیت

  .دهدتوسعه می گذاريفرهنگ درست سرمایهارتقاء  و ذینفعان

  

 وابسته به معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري انیبندانش يهاشرکت عضویت در گروه 

 گذاري بانکیکانون مشاوران اعتباري و سرمایه رسمی و داراي رتبه از عضو 

 هانظارت طرح گذاري وهاي مشاور سرمایهانجمن شرکترسمی  عضو 

 رسمی اتاق بازرگانـی، صـنایع، معادن و کشـاورزي ایـران عضو 

 فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت داراي پروانه  

 ارتـدن و تجـعت، معـانجمن صنرسمی  عضو 

 انجمن مهندسی صنایع ایرانسمی ر عضو 

  هاي کیفیتگواهینامهداراي 

  

  



 

 
 

P
ag

e
  1

0 

 

  هاي انجام شده پروژه

  

 مشاوره و مدیریت        

  هاي اطالعاتی مدیریت؛ شرکت ترانسفو ريآنالیز و طراحی سیستم

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم جامع ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ریاست جمهوري

  هاي معاونت اداري و مالی؛ دانشگاه تهرانو تحلیل و طراحی سیستم تجزیه

  هاي اطالعاتی مدیریت؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگريآنالیز و طراحی سیستم

  سازي کنترل پروژه؛ شرکت قطعات اتومبیل ایرانطراحی و پیاده

  مشاغل، نظام آراستگی، نظام پیشنهادات،  بنديهاي ساختار سازمانی، طبقهسازي پروژهآنالیز، طراحی و پیاده

  وري؛ شرکت الکتریک خودرو شرقهاي کیفی، ارتقاء بهرهساپکو، سیستم Bاخذ گرید 

  اصالح ساختار مالی؛ شرکت هلیکوپترسازي ایران (پنها)

  طراحی ساختار سازمانی؛ شرکت صنایع الستیک پیروز

  ستیک پیروزهاي اداري و تولیدي؛ شرکت صنایع البهبود سیستم

  وري، شرکت رز پکارتقاء بهره

  طراحی ساختار سازمانی هلدینگ؛ سیمان تهران

  سرپرستی عامل چهارم پروژه تاپ درایو

  آنالیز و طراحی سیستم اداري و تولیدي؛ شرکت پتو بافی مهرپر

  ايسازي سیستم جامع مدیریت کنترل پروژه؛ پژوهشگاه علوم و فنون هستهطراحی و پیاده

 وري؛ شرکت نوشابه سازي ساسانسیستم انبار، فروش و ارتقاء بهرهسازي طراحی و پیاده

  طراحی سیستم تعمیرات و نگهداري؛ سرم سازي شهرري

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم فروش جانبی؛ اداره کل ابنیه سازمان راه آهن

  سایپا یدكشرکت اندازي واحد ارتباط با مشتریان؛ راه

  گري و تدوین دستورالعمل امور مشتریان؛ شرکت امداد خودرو سایپابازن

  ایساکوشرکت اندازي سیستم امور مشتریان؛ تحلیل و راه

  ایساکوشرکت ؛ ISQIهاي امور مشتریان مطابق با استانداردهاي مشتري مداري و بازنگري و تدوین کلیه دستورالعمل

  سازي سیستم جاري بخش خدمات پس از فروش؛ شرکت ایران خودروو جاريریزي و اجراي سیستم امور مشتریان برنامه

  اندازي سیستم مشتري مداري؛ شرکت ساسانریزي و راهبرنامه

  ؛ شرکت شیمیایی فراورد قشم و گاز لولهISO 9001سازي استاندارد ها و مهندسی فرایندها همراه با پیادهتحلیل سیستم

  و تضمین کیفیت؛ شرکت قطعه سازي سهندها ریزي، تحلیل سیستمبرنامه

 ZSCOالمللی ؛ شرکت بینISO 9001سازي استاندارد دهی و اجراي آن همراه با پیادهطراحی هلدینگ سازمانی، سازمان

  تهیه نقشه استراتژیک براي صنعت گاز مایع کشور؛ شرکت گاز مایع ایران

  فرش در حوزه صنعت، معدن و تجارتریزي ارزش بنیان مبتنی بر نقشه راه عرش به برنامه
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 آموزش          

  يجمهور استیو کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر ر رانیمد ؛هاستمیس لیو تحل هیآموزش تجز

   يو کارشناسان شرکت ترانسفو ر رانیمد ؛تیریمد یاطالعات يهاتمیسآموزش س

  ياان پژوهشگاه علوم و فنون هستهکارکن ؛هاستمیس لیو تحل هیکنترل پروژه و تجز آموزش

  قم یو کارشناسان ارشد جهاد سازندگ رانیمد ؛تیریمد یاطالعات يهاستمیو س هاستمیس لیو تحل هیتجز موزشآ

  خودرو  سیو کارشناسان شرکت دات رانیمد؛  ISQIو  زویدوره اي آموزش کاربرد

  ؛ دانشگاه تهرانهاي اطالعاتی مدیریتآموزش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

  هاي اطالعاتی مدیریت؛ شرکت الکتریک خودرو شرقآموزش سیستم

  هاي اطالعاتی مدیریت؛ شرکت صنایع الستیک پیروزهاي انبارداري و سیستمآموزش سیستم

 ها؛ شرکت نوشابه سازي ساسانآموزش تجزیه و تحلیل سیستم

  کز مطالعات خالقیت و کارآفرینی نوین جمهاي کسب و کار؛ مردوره کارآفرینی و مهارتبرگزاري 

  و توسعه طرح تجاري؛ مشترکاً مدرسه اینترنتی کارآفرینی خورشید و انجمن اوراسیا BPدوره برگزاري 

  دوره کارآفرینی تجارت الکترونیک؛ مشترکاً مدرسه اینترنتی کارآفرینی خورشید و انجمن اوراسیابرگزاري 

  رآفرینی زنان در حوزه گردشگري؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانبرگزاري همایش کسب و کار و کا

  برگزاري دوره کارآفرینی تجارت الکترونیک؛ مشترکاً مدرسه اینترنتی کارآفرینی خورشید و انجمن اوراسیا

  ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانGEMبرگزاري کنفرانس بین المللی کارآفرینی 

  ي نوین بازاریابی گردشگري؛ دفتر مطالعات گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگريبرگزاري همایش شیوه ها

  برگزاري نشست تخصصی گردشگري غذا؛ دفتر مطالعات گردشگري سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

  برگزاري استارتاپ ویکند گردشگري پایدار؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
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 سنجی مطالعات امکان 

  گروه:  6سنجی فنی، مالی و اقتصادي تدوین شده توسط این مجموعه، در ها و مطالعات امکانرحط

  گروه انرژي، نفت و گاز -صنعت بخش  

  کشاورزي و صنایع تبدیلیگروه صنایع غذائی،  –بخش صنعت  

  فلزات و معدنگروه  –صنعت بخش  

  مصنوعات صنعتیگروه  –صنعت بخش  

  يگردشگربخش  

 بخش خدمات  

 اند:بندي شدهرح ذیل تقسیمبه ش

  

  گروه انرژي، نفت و گاز - صنعت بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  مگاواتی خورشیدي،  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1394؛ رانیباجگ يمنطقه مرز ،ياستان خراسان رضو
  جناب آقاي عرفانیان

  فشار متوسط شهر شیراز  هايطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تبدیل شبکه

  1395کیلوولت)، استان فارس؛  20به  11(از 

  شرکت توزیع نیروي برق شیراز 

  و شرکت سپکو

  مگاواتی، CHP5 نیروگاه احـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395شهرستان فیروزکوه؛  

  هاي دیلمانگروه شرکت

  (توسعه برق و نیروگاه دیلمان) 

  الی و اقتصادي واحد تولید سوخت زیستی،طرح توجیه فنی، م

  1395استان مازندران، شهرستان تنکابن؛  
  جناب آقاي نبوي

  مگاواتی، CHP15 نیروگاه احـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان خراسان رضوي؛  
  شرکت هیوا انرژي پردیس

  ورشیدي، مگاواتی خ 40طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396یزد؛ استان 

  شرکت بازرگانی

  نوین پارسا مهر آینده 

  مگاواتی خورشیدي،  7طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396کرمان، بخش راین؛ استان 

  مشاوره مدیریت و مهندسی

  بهین صنعت یاب ایرانیان 

  اواتی،مگ CHP25 نیروگاه احـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان قم؛ 

  یمهندس یشرکت فن

     روینصر ن يانرژ 

  مگاواتی خورشیدي،  5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396البرز، منطقه باغستان؛ استان 
  شرکت توسعه مروارید باغستان

  مگاواتی خورشیدي،  10طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1396مان؛ کراستان 
  شرکت مهندسی سازآب کیان پاد

  مگاواتی، CHP50 نیروگاه  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه

  1397شهرستان فیروزکوه؛  

  هاي دیلمانگروه شرکت

  (توسعه برق و نیروگاه دیلمان) 

  مگاواتی خورشیدي،  2,6طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث نیروگاه 

  1397؛ ن، شهرستان برخواراصفهااستان 

  شرکت مهندسی بازرگانی

  آریو تجارت لوتوس اصفهان 
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  کشاورزي و صنایع تبدیلیگروه صنایع غذائی،  –بخش صنعت  

  مجري طرح  موضوع پروژه

   ،یاهیانواع روغن گ يبندو بسته دیاحداث واحد تول يو اقتصاد یمال ،یفن هیطرح توج

  1393استان تهران؛ 
  شرکت گلرنگ

  ،یلبن يهافرآورده دیواحد تول يو اقتصاد یمال ،یفن هیرح توجط

  1394استان البرز؛ 
  شرکت صنایع شیر کردان

  بندي مرکبات،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد سورتینگ و بسته

  1394استان مازندران؛  
  جناب آقاي عبداللهی

  ر و فرآوري بوقلمون و طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع پرورش، کشتا

  1395تولید خوراك طیور، استان گیالن؛ 

شرکت کشت و صنعت و کشتارگاه و فرآوري 

  ناب گیالننایبوقلمون ت

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید شیر خشک و پنیر پیتزا،

  1395استان البرز؛  

  شرکت پارسیان صنعت شایان

  (بلوما)

  ی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع لبنیات،طرح توجیه فنی، مال

  1395شهرستان طبس؛ 
  جناب آقاي مهندس یوسف زاده

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد پرورش مرغ گوشتی،

  1395استان خراسان رضوي؛ 
  شرکت یکتا زراعت گستر دینا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث باغ هلو، استان تهران،

  1395هرستان شهریار؛ ش
  جناب آقاي دکتر باقرزاده

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل گاوداري شیري،

  1395استان البرز؛ 
  جناب آقاي احمدي

  دار درتیشده ارقام اولو ینهال گواه دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1395استان تهران؛  ي،گل محمد تیبا محور ياگلخانه طیشرا 

  شرکت دانش بنیان کشت بافت

  گیاهان دارویی آسیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع آبمیوه و

  1395پوره میوه، استان تهران، شهرستان دماوند؛  
  صبا شهد پاسارگادشرکت 

  رش بوقلمون و مرغ گوشتی،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل مجتمع پرو

  1395استان قزوین، شهرستان بوئین زهرا؛  
  جناب آقاي محمد وطنی

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید لبنیات،

  1395استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس؛  
  شرکت هامون شیر سلماس

  بندي روغن زیتون، سازي و بستهدهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد آما

  1395استان مازندران (شهرستان چالوس)؛ 
  سبز چالوس يکهربا یشرکت تعاون

  میوه و ماءالشعیر،واحد تولید انواع آباحـداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان تهران؛  
  جناب آقاي مهندس ترابی

  بندي مواد غذائی،کمیل واحد تولید و بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و ت

  1395استان تهران (شهرك صنعتی عباس آباد)؛  
  ارم طالئی ایرانیانشرکت 

  بندي مواد غذائی، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته

  1395منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان؛ 

  بازرگانی مواد غذائیشرکت 

  گیتی افق آریا 

  بندي انواع نان، سازي و بستهتوجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد آماده طرح

  1395کیک و شیرینی، استان تهران؛ 
  شرکت نان آورد پانیک
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   یروش پرس به قند طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید

  1396؛ تیبالنک يمواد سرطانزا استفاده از بدون
  شرکت پارس طعم

  مزرعه چند منظوره لیتوسعه و تکمیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توج

  1396؛ ونجهیو کشت  وهیکپور، باغ م یبز سانن و ماه پرورش
  جناب آقاي کاووسی

  انواع بستنی سنتی، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید

  1396استان زنجان، شهرستان ابهر؛ 

  شرکت تولیدي مواد غذائی

  ه غربایده آل کو

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید و فرآوري مواد غذائی،

  1396استان قزوین، شهرستان تاکستان؛ 

  شرکت صنایع غذائی

  مهر آفتاب البرز 

  بندي خشکبار و حبوبات،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید بسته

  1396منطقه آزاد اروند؛ 

  پخش نیهشرکت ب

  اروند انیک 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع لبنیات،

  1396استان مازندران، شهرستان بابل؛ 

  شرکت لبنیات شمال

  (ساغر) 

  بندي انواع میوه خشک،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته

  1396استان اردبیل، شهرستان کوثر؛ 
  پور یسبزعل نیعابد يجناب آقا

  یرب گوجه فرنگ دیواحد تول لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان تهران، شهرستان مالرد؛ 

   یشرکت تعاون

  نیمهرچ یغذائ عیصنا

  ي،نوش و چاانواع دمبندي طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید و بسته

  1396ن، شهرك صنعتی فیروزکوه؛ استان تهرا

  توسعه سراسريشرکت 

  دي پخش دیلمان 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع غذاهاي آماده و نیمه آماده،

  1396رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی؛ استان گیالن؛ 
  صنایع غذائی آریا مطمئنشرکت 

  احداث واحد تولید انواع بستنی سنتی و پاستوریزه،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397استان کردستان، شهرستان سنندج؛ 
  جناب آقاي هادي بیگلري

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث کارخانه تولید آرد

  1397استان تهران، شهرستان شهریار؛ 
  شرکت آردینه بهساز ایرانیان

  ،)زیآماده منجمد (فرنچ فرا مهین ینیزم بیس دیتولواحد  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث

  1397؛ شهرستان سراب ،یشرق جانیاستان آذربا
شرکت آرتان سیب ایرانیان                     

و شور، مربا،  یکنسرو، سس، ترش وه،یانواع آبم دیواحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1398؛ رین، شهرستان مالاستان همدا؛ مارماالد و عسل
                      شیک يجهان غذا ییغذا عیصنا

؛ تصفیه و بسته بندي انواع روغن خوراکی دیواحد تول توسعهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1398؛ منطقه ویژه اقتصادي کاوه
                      شرکت نوین بانژ کاوه
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  معدن فلزات وگروه  –صنعت بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  ،پوکه قزلجه قروه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه معدن

  1395استان سنندج؛  
  شرکت پیمان پوکه قزلجه قروه

  هاي فلزي طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع صنعتی تولید مصنوعات بتنی، سازه

  1395و کارخانه آسفالت، منطقه آزاد چابهار؛ 
  شرکت اکسیر صنعت باختري

  هاي فلزي،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل واحد تولید انواع سازه

  1395استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز؛  
  کهن سازه آسیا تجهیزشرکت 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید شمش سرب از ضایعات 

  1395باطري فرسوده؛ 
  شرکت صنایع دومان قشم

  هاي فلزي، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد انواع سازه

  1396منطقه آزاد چابهار؛ 
  شرکت پارس کویر زرین

  کنسانتره مس سولفیدي دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1396از معادن مس استان سمنان؛  
  شرکت ستاره مس کویر

  سیمان نسوز، دیتوله فنی، مالی و اقتصادي طرح توجی

  1396استان خراسان شمالی؛  
  شرکت آبادگران صنعت و معدن فریدن

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع پروفیل آلومینیوم،

  1396استان مرکزي؛  
  گروه تولیدي ماهد آلومینیوم

  ،LPGد تولید مخازن ذخیره گاز طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واح

  1396عسلویه، کنگان؛ 
  شرکت پارسا فیدار پایدار

  ،LPGطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید مخازن ذخیره گاز 

  1396سیستان و بلوچستان، چابهار؛ 
  شرکت پارسا فیدار پایدار

  جلبر، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تجهیز و تکمیل معدن سنگ چینی

  1397استان آذربایجان غربی؛ 
  شرکت کاوشگران صنعت طاها

  ،LPGگاز  رهیذخ مخازن از يبرداراحداث و بهرهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1398؛ دوغارون
  شرکت پارسا فیدار پایدار

  ،يشمش فوالد دیواحد تول تیظرف شیتوسعه و افزاطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1398؛ فوالد یان، شهرستان لنجان، شهرك صنعتاستان اصفه
  شرکت سپهر فوالد لنجان

  ،تر یسیبه روش مغناط تینیس نینفل دیتول واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث

  1398؛ بریشهرستان کل ،یشرق جانیاستان آذربا
  شرکت پارسا فیدار پایدار
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  مصنوعات صنعتیگروه  –صنعت بخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پودر استخوان،

  1393استان تهران؛  
  جناب آقاي فریدون تاجیک

  ،لنیاتیاز پل ياریانواع لوله و نوار آب دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1393استان زنجان؛  
  آبرسان سازه بسپار زنجانشرکت 

  ی، مالی و اقتصادي واحد تولید بطري پت، طرح توجیه فن

  1393استان البرز؛ 
  شرکت توان گستر کرمان

  اتیلن/ اتیلن اکساید، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پلی

  1393؛ شهرستان بوکان ،یغرب جانیاستان آذربا
  شرکت فنی مهندسی پتروجم

  تورسیلکت برقی،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید مو

  1394استان تهران،  
  شرکت شایان کاو

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی، 

  1394استان تهران؛ 
  شرکت ویرا درخشان برنا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید الکترودهاي گرافیتی، 

  1394استان قزوین؛ 
  شرکت پرشیا نور تینا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید رام خود کشنده،

  1394استان یزد؛  
  شرکت راهبران مشتاق یزد

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید ریل آسانسور،

  1394استان قزوین؛  
  جناب آقاي احمدي

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید جورچین درختچه آموزشی،

  1394ن تهران؛ استا 
  سازي نوآور خالقشرکت بازي

  هاي هوشمند بازرسیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طراحی و ساخت توپک

  1394و گاز، استان تهران؛ خطوط لوله نفت  
  شرکت مهندسی سگال پردازش پارت

  تجهیزات انتقال نوري بر مبنايطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید 

 PCM  وNG – SDH 1395؛ استان تهران؛  
  شرکت ارتباطات فن کام کیش

  ی،کیو الکترون یکیالکتر زاتیتجه یو طراح دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان تهران؛  
  شرکت پالیز افزار

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد دوزندگی انواع پوشاك،

  1395استان تهران؛  
  صدرشرکت آرتا بافت 

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید بخاري کم مصرف،

  1395استان تهران؛  
  جناب آقاي خیري دستگردي

  ی،جراح يو چاقوها غیانواع ت دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1395استان مرکزي؛  
  انیرانیشهرزاد طب ا یشرکت تعاون

  اقتصادي احداث واحد تولید و مونتاژ انواع لوازم خانگی،  طرح توجیه فنی، مالی و

  1395استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 

  شرکت ایلیا الکترواستین، 

  با مشارکت شرکت تکنو تیم ایتالیا

بند انواع راه( یکیو الکترون یکیالکتر زاتیتجه یو طراح دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395، استان تهران؛ )خوان و غیرهن مغناطیسی، اثر انگشتخواو گیت تردد، کارت
  شرکت دي رایانه نوین
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  اندازي خط تولید گیربکس اتومبیل،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي راه

  1395استان تهران؛  
  شرکت نوین گدازه مطلق

  ،فرکبارمصی یکیاش پالسترتودخطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید 

  1395استان سیستان و بلوچستان؛  
  جناب آقاي مرتضی کیخوا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه کارخانه تولید نایلون و سلفون،

  1395استان آذربایجان شرقی؛  
  شرکت صنایع پترو پیرامون تبریز

  نی،هاي ساختمانی و تزئیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع سنگ

  1395؛ سلفچگان یاستان قم، شهر صنعت 
  شرکت پالك سنگ

  ي،حفـار تیو هـمات ـتیپـودر بار دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان خراسان جنوبی؛  

   پارس نیشرکت بهبود معادن سرزم

  (پارمیکو)

  انواع کارتریج لیزري، دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396ن؛ استان تهرا 
   داریپردازان پد رایشرکت و

  انواع سردخانه، کمپرسور،  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1396غیره، استان تهران؛ کندانسور و 
  شرکت آسه تجارت آسیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید کاشی و سرامیک،

  1396اردکان؛  استان یزد، شهرستان 
  شرکت مجتمع کاشی یکتا سرام ایرانیان

  هاي بتن،طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید افزودنی

  1396استان یزد، شهرستان اردکان؛  
  شرکت پایدار پوالد پیشرو

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید نخ اکریلیک،

  1396هرستان میبد؛ استان یزد، ش 
  شرکت صنایع کرك یزد

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح توسعه و تکمیل واحد تولید انواع فیلم و شیلنگ از 

  1396سی، استان تهران؛ وياتیلن و پیپلی

  بندي شرکت صنایع بسته

  پویا پالست آزادي

  سازي، و راه آالت معدنیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واحد تولید ماشین

  1396منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 
  شرکت ایتوك تجارت

  هاي مخابراتی و منابع تغذیه، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع آنتن

  1396استان تهران؛ 
  شرکت ارتباط گستران شبکه کیهان

  ی، حرارت قیعا دیواحد تول آالتنیماش يو نوساز يبازسازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396؛ هیمنتظر یاستان اصفهان، شهرك صنعت
  شرکت پشم سرباره آسیا

  ، LEDهاي کم مصرف و طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تولید انواع المپ

  1396استان کردستان، شهرستان بانه؛ 
  شرکت باران تجارت پوریا

  اکسید روي،  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید نانو ذرات

  1396استان اصفهان؛ 
  نیسازه پرش زیشاندشرکت 

  اتیـلن،الیـه از پلـیانـواع فیـلم یک دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397استان تهران، شهرك صنعتی فیروزکوه؛ 
  شرکت تجارت کده ریحان پالستیک

  هاي اداري،انـواع ماشین دـیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397استان البرز، شهرك صنعتی اشتهارد؛ 
  شرکت فوژان اکسوم

  ی،بافمیو گل يدار يهاانواع بافته یاحداث واحد بافندگطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397استان سمنان، شهرستان دامغان؛ 

  شرکت تعاونی   

ه                نوین افزایش هنر صد درواز

  کاغذ پوز، دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397استان سمنان، شهرك صنعتی ایوانکی؛ 
  شرکت پارسیان کاغذ

  جناب آقاي علی پاشا مهادي  ي،نور بریف کرویکابل م دیاحداث واحد تولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 
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  1397استان قزوین، شهرك صنعتی آبیک؛ 

  انواع تراکتور، و مونتاژ دیـتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397استان اراك، شهرستان خمین؛ 
  گروه صنعتی گناباد

   ،ییظرفشو عیما يبندبستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397؛ ایل صنعتی شهرك ،نیاستان قزوغیره، و  ییدستشو
  رانشرکت هورپرداز ته

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد بافندگی، دوزندگی و رنگرزي،

  1397هرنده؛  صنعتی شهرك اصفهان،استان 
  شرکت بافت کبیر جزه

  ،PVCو  لنیاتلیانواع لوله و اتصاالت از پ دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397بزرگ شیراز؛  صنعتی شهرك فارس،استان 
  جم گستر رازیشرکت ش

اتیلنی با سیستم مخازن پلیانواع  دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد 

  1397قزوین؛ استان چرخشی، 
  آبگون پلیمر توان البرزشرکت 

هاي آرایشی و طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید عطر، دئودورانت و فرآورده

  1397آباد؛ شمسصنعتی  شهرك هران،تاستان بهداشتی، 
  شرکت پیشرو تجارت مهام

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید عکس برگردان ظروف چینی،

  1397گناباد؛  صنعتی شهرك خراسان رضوي،استان  
  صنایع سیمین فام یکتا

  ، PVC طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید پانل ساختمانی از

  1397منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 
  شرکت ایتوك تجارت

پروفیل اوراق طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید کفپوش، دیوارپوش و 

  1397، منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ فشرده
  شرکت ایتوك تجارت

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید تجهیزات دندانپزشکی، 

  1397استان تهران، شهرك صنعتی نصیرآباد؛ 
  شرکت شیک طب پرشیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه واحد تولید انواع ظروف چینی آشپزخانه، 

  1397استان خراسان رضوي، شهرستان گناباد؛ 
  شرکت صنایع چینی تقدیس

  ،LEDطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید المپ 

  1397ن گیالن، شهرك صنعتی رشت؛ استا
  شرکت توسعه صنایع نیمه رسانا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد تولید ریل آسانسور،

  1397استان سمنان؛ 
  شرکت فوالد نورد سجاد

  ،تیآپات یدروکسینانو ذرات ه دیتولطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد 

  1397؛ ادشهرستان بهاب زد،یاستان 
زاده                  جناب آقاي بهروز سلطان

  ،انواع پوشاك یواحد دوزندگ لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397؛ زارشن یاستان تهران، شهرك صنعت
شرکت جامه آرایان ماشین نویان                  

  پروپیلن،تولید ظروف پلیحد وا طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل

  1398آباد؛ شمس یاستان تهران، شهرك صنعت
  شرکت صفر تا صد صنعت ایرانیان

  تولید و مونتاژ انواع لوازم خانگی،واحد طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1398منطقه ویژه اقتصادي کاوه؛ 
  جناب آقاي دارینی

  ،تجهیزات دندانپزشکیتولید احد واحداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1398؛ منطقه ویژه اقتصادي کاوه
  شرکت دنا پویا

و  یدست رآالتیمونتاژ و ساخت ش ،یطراحواحد احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1398؛ منطقه ویژه اقتصادي کاوه ،یمیدر حوزه نفت، گاز و پتروش ازیمورد ن یکنترل
  ارتوسعه صنایع تجهیزات فیدشرکت 

  ،انواع باطري لیتیومتولید واحد احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1398؛ استان تهران
  جناب آقاي شجاعی
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  يگردشگربخش  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث رستوران و تاالر پذیرایی،

  1394استان مازندران؛  
  جناب آقاي روزبه حیدري

  لند، فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع گردشگري و شهربازي پارسه طرح توجیه

  1394استان البرز، 
  شرکت پارسه لند البرز

برداري از شناور مسافربري تفریحی کاتاماران طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید و بهره

  1395متري)، استان خوزستان؛  43(رستوران و هتل دریایی 

  نقل دریایی شرکت تعاونی حمل و

  ستاره درخشان آبهاي اروند 

  برداري از یک فروند کشتی رورو طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید و بهره

  1395(حمل مسافر، خودرو سواري،کانتینربر، استان خوزستان؛ 

  شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی 

  ستاره درخشان آبهاي اروند

 تنـگهي و گردشگر یستیتور ،یحیاث مجـتمع تفراحـدطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395ی، استان تهران، شهرستان فیروزکوه؛ واشـ

  هاي دیلمان گروه شرکت

  (انبوه سازان پردیس دیلمان)

  ي،گرمع گردشتمج لیعه و تکمتوسطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان گیالن؛  

  پور کلور يمهد یعل انیآقا

   پورمحمد  مانینر و

  ،ماداکتو یرائیهتل، رستوران و تاالر پذ لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395شهر)؛ استان ایالم (شهرستان دره 
  جناب آقاي علی نوري

  رفاهی،  -طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع گردشگري خدماتی

  1395استان تهران، روستاي فیروزبهرام؛ 
  نیارتضی انتظامجناب آقاي م

  ي،گردو اقامتگاه بوم يمجتمع خدمات گردشگرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396استان تهران، شهرستان دماوند، روستاي سربندان؛  
  جناب آقاي محمدرضا عزیزي

  يخدمات گردشگر راهیبین مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396استان تهران، روستاي زرین دشت؛  ي،گردو اقامتگاه بوم 
  جناب آقاي امیر مسعود یحیی

   يخدمات گردشگر راهیبین مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396قم؛  -جاده تهران 60ي، کیلومتر گردو اقامتگاه بوم
  جناب آقاي محسن قاسمی

  ستاره، 5طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل 

  1396تان تهران؛ اس 
  شرکت پایدار پوالد پیشرو

  توریستی، تفریحی و گردشگري،  مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1396استان گیالن، شهرستان فومن؛ 
  جناب آقاي محمد نعیمی نیا

  ،ریپذمهمان لیو تکم زیتجه ،يمرمت، بازسازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

                    1396استان تهران؛ 
  جناب آقاي علی جعفرنژاد

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي مجتمع تفریحی، گردشگري گذرگاه ساحلی هنرمندان،

  1396جزیره قشم؛ 
  جناب آقاي مهرداد اربابیان

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان،

  1396استان مازندران، شهرستان نوشهر؛ 
  ي علی ضرغامی ثابتجناب آقا

  ي،و گردشگر ی، توریستیحیمجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار؛ 
  عبدالستار باشندهجناب آقاي 

  یی،ـرایتـاالر پذ لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396 استان تهران، شهرستان پیشوا، روستاي یام؛
  جناب آقاي محمد حسن خادم
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  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان،

  1396استان تهران، شهرستان پردیس؛ 
  شرکت سازه کاران ایالم

  ،القیی ياحداث منطقه گردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان تهران، روستاي سیدآباد فیروزکوه؛ 

  یشرکت تعاون

  انیرانیعمران ا يسازانبوه  

  ی، تجاري،حیمجتمع تفر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396استان تهران، شهرستان صفادشت؛ 

   یشرکت تعاون

  صفادشت شمیجاده جاده ابر نینگ

  ،شمال شمیراه ابر یحیو تفر يمجموعه گردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1396د رجایی؛ ي، سد شهیشهرستان ساراستان مازندران، 
  جناب آقاي مهندس امینی

  ،عمارت استاد زمان يگردگاه بوماقامت زیو تجه لیتکم طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1397استان تهران، روستاي کن؛ 
  جناب آقاي استاد زمان

و  یورزش ،یو مجموعه فرهنگ یمجتمع تفرجگاه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

   1397ی؛ سفل هیدوتو يروستا ،يتهران، شهرستان ر استاني، گردعتیطب
  جناب آقاي حسین عزیزي

  منطقه گردشگري و تفرجگاهی کوهستان پارك آشتیان، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1397استان مرکزي، شهرستان آشتیان؛ 
  شهرداري آشتیان

  دشگري، توریستی، تفریحی و گر مجتمعطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1397استان گلستان، شهرستان آزادشهر؛ 

  هاي دیلمان گروه شرکت

  (انبوه سازان پردیس دیلمان)

  ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،یحیمجتمع تفرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1397رشت؛  –آزادراه قزوین  28کیلومتر 
  شرکت مشاورین برج بلند قزوین

  ،سرو دماوند يمجتمع گردشگراقتصادي احداث طرح توجیه فنی، مالی و 

  1397استان تهران، شهرستان دماوند؛ 

   نیصفت، محمد آل حس یانیآ یعل انیآقا

                                              يو محمد نور

  فالمینگو، يگردشگر طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث منطقه نمونه

  1397شهر؛ ان سلماناستان مازندران، شهرست
  شرکت هلدینگ گردشگري فالمینگو

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع اقامتی، تفریحی و گردشگري،

  1397استان مازندران، شهرستان رامسر، روستاي اربه کله؛ 
  جناب آقاي مالک جوالیی

  ي، شگرو گرد یستیتور ،یحیاحداث مجتمع تفرطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397؛ آباد، پاعلم (منطقه زال)استان لرستان، شهرستان خرم
  سرکار خانم آرمین

  ، و خانه مسافر آوا یالمللنیاحداث مجتمع کافه رستوران بطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397؛ مالفجان يروستا اهکل،یشهرستان س الن،یاستان گ
جناب آقاي محمد حسنوند                   

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث هتل آپارتمان،

  1398؛ استان تهران
                                                یانیصوف یجعفر پوربرق يآقاجناب 

  ی،راه نیو ب یخدمات رفاه ،گردشگريمجتمع طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث 

  1398؛ تبریز – زنجانآزادراه  95کیلومتر 
  موسسه توسعه فن آوري دیار سازندگی
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 بخش خدمات  

  مجري طرح  موضوع پروژه

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي واردات و فروش انواع خودرو، 

  1394استان تهران؛ 
  شرکت بهین تکرو سپهر

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث سردخانه،

  1394ران؛ استان مازند 
  جناب آقاي سعیدي

  آالت ساختمانی، طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي خرید ماشین

  1394استان تهران؛ 
  شرکت ساختمانی کیا

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي تصفیه و توزیع آب شرب،

  1394استان بوشهر؛  
  شرکت لیان کیمیا توان

  ، ftthطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث شبکه 

  1395شهر کرد؛ 
  شرکت برج نور شهرکرد

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مجتمع ورزشی،

  1395استان لرستان، شهرستان درود؛  
  جناب آقاي مهندس محرابی

بندي محصوالت هاي تفکیکی جهت بستهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح احداث کارگاه

  1395لشن جاده زیباکنار؛ ، منطقه آزاد انزلی، گصادراتی
  جناب آقاي مهندس خلیفه

  نگیاجاره بشرط تملیک توسعه پارک اندازي واحداث، راه طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي

  1395؛ المللی امام خمینی (ره)در فرودگاه بین ییمایهواپ 
  یلشرکت ساختمان خانه گستر گ

  ،MVNOو کار کسب  يراه اندازطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395استان تهران؛  
  نیهوشمند ام اریارتباطات سشرکت 

  هاي عمرانی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی پروژه لیتوسعه و تکمطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1395هاي فرهنگی و هنري و غیره)؛ هاي چندمنظوره ورزشی، استخر، مجتمعاستان سمنان (سالن
  جناب آقاي مهندس حسن زاده

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث واحد خدمات صنعتی واترجت، 

  1395استان مرکزي؛ 
  جناب آقاي مهندس محمدي

نفره،  3000طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث بچینگ پالنت مرکزي و کمپ دوران ساخت 

  1395شهرستان چابهار، شهرك پتروشیمی مکران؛ 
  شرکت توسعه نگین مکران

  بخشی معلوالن، توجیه فنی، مالی و اقتصادي احداث مرکز توانطرح 

  1396استان تهران؛ 
  سرکار خانم شهریاري

  احداث فروشگاه بزرگ چند منظورهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396ي، استان تهران؛ ارهیبه فروشگاه زنج لیتبد تیبا قابل

  یمهندس یشرکت بازرگان

   نیکاسپ یهست ایآر 

  مرکز اسقاط خودروهاي فرسوده،احداث توجیه فنی، مالی و اقتصادي طرح 

  1396استان مرکزي؛  
  آژند ببر آسیاشرکت 

  درمانگاه پوست و زیبائی،احداث طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396استان قزوین؛  
  جناب آقاي دکتر خبیري

   نهخایواحد رختشو نیاحداث نخستطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1396، استان تهران؛ رانیدر ا یصنعت
  مازیصنعت تا شگامانیشرکت پ

  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه، تکمیل و افزایش توان چاپخانه،

  1396استان تهران، شهرستان پیشوا، روستاي گلعباس؛ 
  جناب آقاي حسین حیدري

   10کله شماره از اس يبردارو بهره زیتجهطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

  1397؛ پارس يو انرژ ياقتصاد ژهیو منطقه ییایدر يهاانهیبنادر و پا سازمان
  شرکت پارسا فیدار پایدار

  خدمات چاپ و بسته بندي،واحد  طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادي توسعه و تکمیل

  1398؛ استان تهران
  شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان
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 ...کردند آنهایی که به ما اعتماد




