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 معرفی شرکت 
 خدمات شرکت 
 پادوسپان صنعتفرآیند ارائه خدمات و چارت سازمانی شرکت مهندسی  
 مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره 
 همکاران و کارشناسان  
 سوابق شرکت در قالب قراردادهاي منعقده 
 شرکت دیگر فعالیتهايبرخی  
 توسط مدیران و همکاران هانجام شد فعالیتهايسوابق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات             
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. هدف از تاسیس این شرکت  تاسیس گردید 176178به شماره ثبت  1380شرکت مهندسی پادوسپان صنعت در سال 
، و مشاوره در زمینه هاي ایجاد و بهبود واحدهاي صنعتی و خدماتیفنی و مهندسی در زمینهاي و مشاورهارائه خدمات 

  سرمایه گذاري و نظارت بر اجراي طرح ها بوده است.

  

 عبارتند از: بر اساس ثبت قانونی اهم موضوعات شرکت  
 

ü . خدمات فنی و مهندسی بهبود فرآیند و خطوط تولیدي 

ü هاي اطالعاتی و مدیریتی . سازي سیستمطراحی و توسعه و بهینه 

ü آالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهاي تولیدي و خدماتی . تأمین ماشین 

ü هاي ایجاد یا بهینه سازي واحدهاي صنعتی . طراحی و نظارت بر اجراي پروژه 

ü مور بازرگانی و تجاري مربوط به موضوعات فوقا . 
ü هاي صنعتی و عمرانی . کلیه امور طراحی و نظارت بر اجراي پروژه 

ü  . خدمات فنی و مهندسی، طراحی و مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه پشتیبانی صنایع 

ü هاي خودکار تولیدي . هاي تولیدي و کمکی تولید و سیستمآالت در زمینهطراحی و ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین 

ü افزاري تولیدي و خدماتیافزاري و سختهاي نرمطراحی سیستم . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معرفی شرکت             
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 : عضویت ها و مجوزها 
 
ü   سنجی و نظارت  (عضو هاي امکاندر رسته 2-الفبانکی با درجه گذاري سرمایه کانون مشاوران اعتباري وعضو

 مؤسس و عضو شورایعالی) 
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ü (عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره) هاگذاري و نظارت بر طرحسرمایه مشاوران عضو انجمن  

  
ü مشاوران مدیریت ایران عضو انجمن 
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ü  عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن 

  

ü  معتمد سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانمشاور آموزش دیده و 

ü  عضو انجمن مهندسی صنایع 

ü سنجیهاي کشاورزي در انجام مطالعات امکانمشاور مورد تائید سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده 
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ü ياقتصادعمومی و خدمات  ریزي در رشته مدیریترتبه از سازمان مدیریت و برنامه اي دار 
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ü آالت و ماشین واد و محصوالت شیمیایی، حمل و نقل،هاي چاپ، مدر رشته مشاور منتخب بانک صنعت و معدن

 تجهیزات به منظور مطالعات فنی و اقتصادي طرحها شامل تهیه طرح و نظارت.
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ü  هاي صنعتی و تحقیقاتی در رشته مهندسی صنایع و با زمینه فعالیت ایجاد مرکز پژوهش برداريپروانه بهرهداراي

 و بهبود خطوط تولید از وزارت صنایع و معادن . 
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ü گیري وبهبود هاي پشتیبانی تصمیمریزي کشور در تدوین سیستمتائید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه

 هاي تولید. سیستم
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ü  در سیستم مدیریت کیفیت 9001گواهینامه ایزو 
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(شهید قدس میرحیدري)  27و  25ابان بین خیباالتر از پارك مهتاب جنوب به شمال بزرگراه کردستان  :نشانی
   14387-93111کد پستی                             طبقه دوم     – 15پالك جنب هتل استقبال  -شرقی

  88006705 و     88007145 : کستلف                               519/14515صندوق پستی:     

  www.padoospan.ir:  سایتوب           Info@padoospan.irپست الکترونیک : 
  

  پادوسپان صنعتکروکی شرکت مهندسی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:Info@padoospan.ir
http://www.padoospan.ir
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خدمات  خدماتی)،صنعتی و سرمایه گذاري( هايمراحل طراحی، اجراء، نظارت پروژه درشرکت مهندسی پادوسپان صنعت 
در هر یک از پروژه ها تالش می شود قبل از شروع فعالیت پس از  نماید،مهندسی را ارائه میو مشاوره و تخصصی 

بحث و تبادل نظر، تعریف دقیقی از موضوع مورد نظر کارفرما و تابع هدف ارائه شده و شرح خدمات و عناوین بر اساس 
  آن تنظیم گردند تا از هر گونه انحراف احتمالی در زمان اجراي پروژه جلوگیري شود.

  
  هاي گذاري در زمینهالف) مشاوره سرمایه

 طراحی ساختارهاي فنی و مالی طرح  
  (طراحی مفهومی و پایه). 

هاي توجیهی و تشریحی از جمله طرح تدوین گزارش 
 تجاري و . . .   .

 گذاري.هاي سرمایهمعرفی پروژه  گذاري. مطالعات فرصت سرمایه 
هت سنجی اقتصادي فنی و مالی جمطالعات امکان 

 ها. سازي مجریان ، موسسات مالی و بانکتصمیم
گذاري هاي سرمایهمشاوره عمومی فنی و مالی در پروژه 

 صنعتی و مالی. 
  

  هاي صنعتی و مالی ها و پروژهب) نظارت بر اجراي طرح

هاي صنعتی و ریزي و تدوین برنامۀ اجرایی پروژهبرنامه 
 عمرانی منطبق بر اهداف. 

 ها. هاي نظارتی فیزیکی و مالی روند اجراي پروژهگزارش 

ها در کنترل پروژه و ارائه خدمت مونیتورینگ پروژه 
  هاي اجرایی، فنی و مالیبخش

ها ایی و اختتامیه پروژههاي افتتاحیه، دورهتدوین گزارش 
 .به منظور مستند سازي و ایجاد ابزار نظارتی مدیریتی

  

  احداث واحدهاي خدماتی ج) مهندسی کارخانه و

 طراحی مفهومی، پایه و تفضیلی احداث واحدهاي صنعتی 
  و خدماتی .

محاسبات مهندسی و مشاوره در انتخاب و تامین  
 ها. آالت و تجهیزات و تاسیسات پروژهماشین

  
  

  

  

            خدمات شرکت           
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  هاي اطالعاتی و مدیریتی د) طراحی و توسعه سیستم

برداري و توسعه هاي خاص اطالعاتی و مدیریتی به عنوان ابزارهاي مدیریتی در بهرهطراحی و توسعه سیستم ·
 ها و سازمان . طرح

 
  ه) پروژه هاي تحقیقاتی

هاي مختلف، مدیران پروژه و کارشناسان و مشاوران این شرکت با در راستاي فعالیتهاي فوق و بر اساس ماهیت پروژه
صورت شناور در یک یا چند دپارتمان خدمات مورد نیاز کارفرما  که در هر یک از موضوعات دارند بهتجربه و تخصصی 

  دهند .را ارائه می
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چارت  خدمات مشاوره ایی به شرح زیر است و بنابر آنفرآیند عمومی خدمات شرکت مهندسی پادوسپان صنعت در ارائه 
  سازمانی منعطف و کارآ براي ساختار سازمانی شرکت به شرح ادامه تعریف شده است .

  .مراجعه یا معرفی متقاضی  )1
 حضور در جلسات با کارفرما و بحث و تبادل نظر جهت تعریف و تعیین صورت مسئله و شناسایی تابع هدف.  )2
 .  Proposalین شرح خدمات و ارائه پیشنهاد همکاري یتع )3
 موافقت کارفرما و عقد قرارداد . )4
 انجام مراحل اجرائی پروژه از جمله تمام یا بخشی از فعالیت هاي پروژه برحسب موضوع به شرح زیر می باشد : )5

 
 دریافت مستندات و مدارك و ریز اطالعات از کارفرما.  ·
 حضور در جلسات و ارائه راهنمائیها و مشاوره هاي موردي و کلی.  ·
 انجام بازدید ها و بررسی هاي حضوري.  ·
 تامین مستندات تکمیلی انجام پروژه (مکاتبات و مذاکرات و پی گیري ها و . . . ) .  ·
 انجام مطالعات و تحقیقات الزم .  ·
 تهیه گزارش هاي مفهومی و مقدماتی.  ·
 زارشات با توابع هدف. بررسی و انطباق گ ·
 .تهیه گزارش هاي نهایی  ·
 عملیات مدیریت و اجراي پروژه.  ·

 
 تامین نرم افزارها و سخت افزارهاي الزم و . . .    )6
 ارائه خدمات نهایی به کارفرما .  )7
 ارائه خدمات در دورة خدمات پس از فروش و ارائه مشاوره هاي تکمیلی.  )8
 خاتمۀ پروژه .  )9

  
  
  
  
  
 

 کت مهندسی پادوسپان صنعترفرآیند ارائه خدمات و چارت سازمانی ش           



    15فحه ص                                                                  شرکت مهندسی پادوسپان صنعت
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  اعضاء هیات مدیره موظف شرکت مهندسی پادوسپان صنعت      

    
  

  

  

  
  مهندس سعید داوري فر    مهندس روزبه نوایی
  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره    رئیس هیئت مدیره

navai@padoospan.ir    manage@padoospan.ir  
    

 

 

  

   مهندس مهدي داوري فر 
   عضو هیئت مدیره

mdavarifar@padoospan.ir    
      

  اعضاي غیر موظف هیات مدیره شرکت مهندسی پادوسپان صنعت

    

 

 

  مهندس نادر پندي  الهوتیمهندس امیررضا نخعی
  عضو هیئت مدیره  عضو هیئت مدیره

nakhaee@padoospan.ir  pandi@padoospan.ir  
  

  

  

  

 اعضاي هیئت مدیره          

mailto:navai@padoospan.ir
mailto:manage@padoospan.ir
mailto:mdavarifar@padoospan.ir
mailto:nakhaee@padoospan.ir
mailto:pandi@padoospan.ir
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متخصصین و  شرکت مهندسی پادوسپان صنعت، بمنظور ارائه خدمات با کیفیت برتر از فعالیت تخصصی و کارشناسی
   گیرد . اي) بهره میکارشناسان مجرب بصورت تمام وقت و پاره وقت (موضوعی و پروژه

 مدیران پروژه این شرکت 
 

 (لیسانس مهندسی صنایع)آقاي مهندس امیررضا نخعی  ·
 (لیسانس مهندسی صنایع) آقاي مهندس روزبه نوایی  ·
 (لیسانس مهندسی مواد و فوق لیسانس مدیریت مالی) فرآقاي مهندس مهدي داوري ·
   ) فوق لیسانس مدیریت فناوري اطالعات(خانم فریبا حافظی  ·
  (لیسانس مهندسی مکانیک)آقاي مهندس ناصر طاهري  ·
  (دکتراي مهندسی صنایع) آقاي دکتر عباس نجفی  ·
 (فوق لیسانس مهندسی فرآیند) آقاي مهندس عبدالوحید جهانشاهی  ·
 امور مالی )  لیسانسفرد (فریده عطاییخانم  ·
 (فوق لیسانس عمران )فر اکبر داوريآقاي مهندس علی ·
 )بازار استراتژي مدیریت و  دکترايآقاي داوود بایرامی  ( ·
 ) MBAو  (فوق لیسانس مکانیکآقاي مهندس طه سعیدي  ·
 آقاي محمد سعید ابراهیمی (فوق لیسانس انتقال تکنولوژي ·

 
تعداد، نحوه همکاري،ترکیب تخصصی و میزان تحصیالت کارشناسان فنی به شرح ذیل  

  باشد: می
  نفر  32تعداد کل:  ·
 نفر  21تمام وقت:       نفر  11پاره وقت:   نحوه همکاري:  ·

  ترکیب تخصصی:  
  نفر) 8(کارشناسی در رشته هاي فنی و مهندسی       نفر) 7مهندسی صنایع (کارشناسی   ·
  نفر) 1سایر (      نفر) 15( و اقتصاد مالی ،مدیریت   ·

  میزان تحصیالت:  
  نفر) 14لیسانس (                نفر) 2درجه تحصیلی دکترا (  ·
 نفر) 6فوق دیپلم (دیپلم و                نفر)  9فوق لیسانس (  ·

  

 همکاران و کارشناسان فنی          
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  شرح پروژه  کارفرما
  ارزیابی و عارضه یابی   

  مجتمع کارآفرینان صنایع
  (سازمان صنایع ملی ایران)

  کارهاي ارتقاء کارآیی در کارخانجات تولیدي و صنعتی آزمایش مطالعات بررسی وضع موجود و ارائه راه

  شرکت تکوین
  (سازمان صنایع ملی ایران)

  ی براي ماموریت جدید شرکت تکوین تهیه طرح مطالعات

  تیلناارزیابی و ارزش گذاري کارخانه تولیدي پوشش هاي پالستیکی و فیلم هاي چند الیه پلی   بسپار شفاف پوشش

  نظارت و بازرسی و خدمات کنترل پروژه  
  صنعتی)واحد  107پروژه نظارت بر بازسازي صنایع آسیب دیده از زلزله بم (شامل   بانک صنعت و معدن
  هاي خودرونظارت عالیه بر اجراي طرح توسعه کارخانه تولید قطعات و مجموعه  شرکت سازه یدك سحر
  نظارت عالیه بر اجراي طرح توسعه کارخانه تولید قطعات ریخته گري  شرکت آرتا ذوب اردبیل
  واحد جهت تکمیل فعالیتهاي بازسازي 16نظارت بر   واحدهاي صنعتی بم

  . .ارسالن و .  هاي مسکونی الله، مهر، اردالن، نور، پونه، امیر، سارینا، کسري، پیوند،کنترل پروژه احداث مجتمع  همکارانمهندس جوزي و 
 از گاز طبیعی CO2نظارت و کنترل پروژه طرح  تولید گاز مایع   شرکت تراشان

  بانک صنعت و معدن
هاي آذبایجان شرقی و زنجان به عنوان ناظر در استانهاي صنعتی و معدنی عهده شعب ها و طرحنظارت کلیه پروژه

  ایی این بانکمنطقه
  زنجان،اصفهان ،سمنان ،ناظر منطقه ایی منتخب در شعب کرج   بانک صنعت و معدن
  طرح 30حدود  84عدن در سال مهاي داخلی بانک صنعت و نظارت بر کلیه پروژه  بانک صنعت و معدن
 کنترل پروژه ایجاد کارخانه مواد اولیه دارویی در سمناننظارت و   شرکت دماوند دارو

 نظارت و کنترل پروژه طرح توسعه کارخانه تولید لوازم خانگی در دزفول  شرکت میالد دز پارس

 نظارت فیزیکی و مالی بر اجراي طرح تولید گچ ساختمانی  شرکت گچ سپید صبا

 طرح ایجاد کارخانه چاپ لفاف هاي بسته بندينظارت فیزیکی و مالی بر اجراي   شرکت پوشش چاپ ابهر

  LWCنظارت فیزیکی و مالی طرح تولید کاغذ   شرکت تولید کاغذ پاسارگاد
  نظارت فیزیکی و مالی طرح رنگ سازي  شرکت رونق رنگ نما
  کنترل پروژه احداث مجتمع مسکونی گاندي  شرکت تکناهید
  دیباحیکنترل پروژه احداث مجتمع مسکونی   شرکت تکناهید
  طبقه انجمن پزشکان در منطقه شهران 24کنترل پروژه احداث برج هاي  مسکونی   شرکت تکناهید
 نظارت فیزیکی و مالی بر اجراي طرح ایجاد کارخانه چاپ افست  امید چاپ زنجان

  نظارت بر اجراي فاز دو احداث کارخانۀ تولید وانت  هاي خودرو دیارشرکت سازه

 سوابق شرکت مهندسی پادوسپان صنعت در قالب قرارداد هاي منعقد شده          
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  شرح پروژه  کارفرما
  هاي شرکتنظارت و مونیتورینگ کلیۀ پروژه  شرکت ملی انفورماتیک
  ات)نظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح احداث کارخانه فرآورده هاي معدنی (دي کلسیم فسف  شرکت گهر فسفات

  هاي تجارينظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح انتقال و توسعه واحد تولید و چاپ فرم  هاي تجاري ایرانشرکت فرم
  نظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح احداث کارخانه شرکت آپک براي تولید قطعات صنعتی  شرکت آپک

  نظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح تولید مواد شیمیایی صابون  شرکت پارس کیمیاي طاهر
  نظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح احداث کارخانه آجر سفالی  شرکت قزل تپراق آراز
  نظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح احداث کارخانه تولید شیشه و پنجره دو جداره  شرکت نگین لرستان
  نظارت مالی و فیزیکی بر اجراي طرح احداث کارخانه تولید قطعات کرکره  شرکت دیدگاهان غرب

  نديبسته ب نظارت مالی و فیزیکی طرح احداث کارخانه چاپ و المیناسیون سلوفان و لفاف هاي  شرکت تکامل پالست دوستان
  نظارت مالی و فیزیکی طرح انتقال کارخانه  شرکت پروفیل سازان اجاق
 PETنظارت مالی و فیزیکی طرح احداث کارخانه تولید فیلم   شرکت پترو پلیمر شرق

  نظارت مالی و فیزیکی طرح احداث کارخانه ساخت ماشین آالت و تجهیزات فرآوري معدن  شرکت رویان صنعت ایرانیان
  نظارت مالی و فیزیکی طرح احداث واحد صنعتی شرکت در استان قم  پروشات در مرکزيشرکت 

  واحدي در  استان خراسان 255کنترل پروژه احداث مجتمع    شرکت فام
  نظارت مالی و فیزیکی طرح تولید آجر سفال  شرکت اونیکس سفال
  میکرونیزهنظارت مالی و فیزیکی طرح تولید پودرهاي   شرکت آسیا پودر آژینه
  نظارت مالی و فیزیکی طرح تولید قطعات خودرو  شرکت مهندسی خور

  هاي نانونظارت مالی و فیزیکی طرح تولید رنگ  شرکت نانوگستر شکوه قم
  هاي استخوانینظارت مالی و فیزیکی طرح تولید ایمیلنت  شرکت پویان طب همگتانه
  تولید آب میوه تازهنظارت مالی و فیزیکی طرح   شرکت صبا شهد پاسارگاد
  نظارت مالی و فیزیکی طرح تولید لوازم آرایشی و بهداشتی  شرکت بهداران طب سلفچگان
  نظارت مالی و فیزیکی طرح تولید انواع قیرهاي نفتی  شرکت فومن شیمی گستر
  نظارت مالی و فیزیکی طرح تولید نخ پلی استر و ویسکوز  شرکت مهباد میالن

  نظارت مالی و فیزیکی طرح تولید پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن سهندشرکت صنایع تولیدي 
  نظارت بر اجراي طرح توسعه تولید فرآورده هاي غذایی آماده طبخ  شرکت پاك تلیسه

  نظارت بر اجراي طرح احداث واحد تولید شیشه سبک  شرکت شیشه سازي مینا
  سل در شهرك شکوهیه قمنظارت بر اجراي طرح هات   شرکت فنی پرتو نماي طلوع
  نظارت بر اجراي طرح تولید کارخانه آجر سفال در لوشان  شرکت آجر سفال آشیان

  نظارت بر اجراي طرح تولید سازه هاي سبک فوالدي و سقف هاي موج دار  شرکت ایده پردازان صنعت ساختمانی
  پروپاننظارت بر اجراي طرح تولید پلی پروپیلن از گاز   شرکت مهر پترو کیمیا

  نظارت بر اجراي طرح تولید گازهاي طبی و صنعتی  شرکت پارسیا گاز آسیا فراز
  نظارت بر اجراي طرح تولید بیلت از قراضه  شرکت الوند فوالد آریا
 PCCنظارت بر اجراي طرح تولید کربنات کلسیم   شرکت پارس هستی آریا

  يفلز يستون ها دیطرح تول ينظارت بر اجرا  شرکت فوالد گستر آتنا
  کیپودر الست دیطرح تولنظارت بر اجراي   شرکت مهرفانه تجارت
  یاستخوان يها مپلنتیا دیکارخانه تول لیطرح تکمنظارت بر   شرکت پویان طب هگمتانه
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  شرح پروژه  کارفرما
  نظارت بر اجراي  طرح تواید کاغذ ال دبلیو سی  شرکت کاغذ پاسارگاد
  تولید گندلهنظارت بر احداث طرح کارخانه   شرکت مادکوش
  نظارت بر اجراي تبدیل قراضه به شمش  صدرا ذوب

  نظارت بر طرح تولید انواع سس  سداب سبز ایرانیان

  طرح  احداث آب شیرین کن شهر کنگانبر اجراي نظارت   شرکت نور ویژه

 GMPبر اجراي اصالح خطوط تولید دارو بر اساس استناندارد نظارت   شرکت درسا دارو

  اورهشیمیایی  نظارت بر اجراي طرح احداث واحد تولید کود   شیمیایی اوره لردگانشرکت کود 

  نظارت بر اجراي طرح احداث کارخانه تولید  ظروف کریستال و کریستالین  شرکت زرین کاالي آسمان

  نظارت بر اجراي طرح توسعه تولید کپسول هاي ژالتینی  شرکت تولید ژالتین کپسول ایران

  نظارت بر اجراي طرح احداث تصفیه و انتقال آب شرب خمین  خمین شرکت تامین آب

  نظارت بر اجراي طرح احداث واحد تولید شمش فوالدي  شرکت دژ پل آرین

  نظارت بر اجراي طرح احداث تصفیه خانه آب شرب مهاباد  شرکت مهندسی طرح و توسعه اسپوتا

  پتروشیمی ایالمنظارت بر اجراي طرح احداث   شرکت پتروشیمی ایالم

  نظارت بر اجراي طرح ذوب آهن قراضه  شرکت تعاونی سریر صنعت پایتخت

  نظارت بر طرح ساخت بارج اقامتی  شرکت پرشین لجستیک کیش

  تینر انواع و متیالل تولید طرح اجراي بر نظارت  شرکت پترو آسپا شید

  مقدماتی سنجی امکانمطالعات     
  ي تولید مقاطع آهنی به روش نورد طرح مطالعات فنی و اقتصادتهیه   آقاي داوود اسماعیلی

  رو بنزنولید آنیلین و نیتتسنجی فنی، مالی اقتصادي مطالعات امکان  یدستی پتروشیمپائین شرکت گسترش صنایع

  فرمامید متیلاقتصادي تولید دي ) فنی، مالیPFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان  شرکت گسترش صنایعپائین دستی پتروشیمی
  دیده از زلزله بمپروژه تعیین خسارت و میزان هزینه الزم براي بازسازي صنایع آسیب  بانک صنعت و معدن
  ارزیابی طرح بسته بندي گوشت  بنیاد جانبازان

  ) طرح هاي کوچک در شعب بانک PFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان  بانک صنعت و معدن
  وم تولید نماي کامپوزیت آلومینی ) طرحPFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان  گذاري ملتسرمایهشرکت 

گذاري ملتشرکت سرمایه   لید خانه هاي پیش ساخته ) طرح توPFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان 
گذاري ملتشرکت سرمایه   ) طرح تولید مصالح سبک ساختمانی PFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان 
گذاري ملتشرکت سرمایه    GRPهاي ) طرح تولید لولهPFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان 
گذاري ملتشرکت سرمایه   سازيآالت راه) طرح تولید ماشینPFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان 
گذاري ملتشرکت سرمایه   آالت کشاورزي) طرح تولید ماشینPFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان 

  سنجی مقدماتی طرح احداث کارخانه تولید موتورهاي دیزلی خودرو سواريمطالعات امکان شرکت رخش خودرو دیزل
  گذاري طرح احداث مجتمع میان راهی استان سمنانسنجی و مشاوره سرمایهمطالعات امکان گروه سرمایه گذاري عباسی
  هاي صنعتیاحداث کارخانۀ تولید نانسنجی طرح طرح مطالعات امکان مهندس دانائی مقدم و شرکاء
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  ت شریک خارجیمطالعات امکان سنجی احداث کارخانه تولید قطعات آلومینیومی به روش دایکست با مشارک شرکت کیان خودرو
  واحدي در بندر عباس 6500مطالعات امکان سنجی احداث مجمتمع  گروه ساختمانی مجلل
  سنجی سرمایه گذاري در فروشگاهاي زنجیره اییمطالعات امکان  شرکت توان سرمایه پویا
  مطالعات بررسی وضع موجود و طرح توسعه شرکت شرکت گروه بهداشتی فیروز
  مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه ذوب فلزات در عراق شرکت عصر رافدان شفق
  مطالعات امکان سنجی طرح ساخت تجهیزات حفاري صنعت نفت شرکت ایران استیل

 JQC دستگاه کامیون 700 برنامه ریزي و تحلیل مالی واردات )PFSسنجی مقدماتی (مطالعات امکان  ماد خودرو دیزلشرکت 

  هیکاغذ چند ال دیخط سوم تول جادیامطالعات امکانسنجی مقدماتی   صنایع چوب و کاغذ مازندران
  کسپاالیشگاه تولید گازوئیل ، نفتا ،قیر و اسالك وا مطالعات امکانسنجی مقدماتی ایجاد  صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتی

  جمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح احداث مجتمع اداري و تجاري در جاده مخصوص تهران کر  آقاي پیام خلیلی و کورش همتی
  گردشگري در شهرستان نورطرح احداث مجتمع  یمقدمات یمطالعات امکانسنج  علیرضا محمدي

  سنجیامکانمطالعات    
  هاي تزریقی در استان فارس آوردهتهیه طرح ایجاد کارخانه انواع سرم و فر  شرکت شیراز سرم
 مجتمع کارآفرینان صنایع

  (سازمان صنایع ملی ایران)
چوبی از کارخانجات هاي تولید الکتروموتور، قطعات پالستیک، پوشال و مصنوعات طرح تفکیک و توسعه کارگاه

  صنعتی آزمایش 
  وس طرح تکمیل و توسعه شرکت سایپا پلوس به منظور تولید قطعات اصلی و مونتاژ مجموعه پل  شرکت سایپا پلوس

  شرکت الکاخودرو
تولید بلوك  یکی خطو مطالعات فنی اقتصادي در خصوص انتقال مالکیت و انتقال فیز Business Planتهیه 

  سیلندر پراید 
  سنجی ایجاد کارخانه سیمان از کلینکر در منطقه آزاد چابهارامکانمطالعات   سازمان منطقه آزاد چابهار
  بنديهاي بستهطرح تولید و چاپ لفاف  شرکت تک جام غرب
  بندي خرماي مضافتیسازي و بستهطرح ایجاد واحد مدرن آماده  شرکت پارس پپتک
  لی و اقتصادي تولید خودرو سواري مطالعات فنی، ما  شرکت دیار خودرو

  طرح توسعه ظرفیت و محصوالت چاپخانه روزنامه و مجالت  .  طرح و رنگ آرمین چاپشرکت 
  تیک پلوس پراید .اندازي خط مونتاژ نیمه اتوماطرح راه  شرکت سایپا پلوس

  اي ی اقتصادي تولید سرامیک شیشهسنجی فنی، مالمطالعات امکان  پگاه شرکت سرامیک 
  و ظرفیت تولید قطعات خودرو طرح توسعه محصوالت  شرکت سازه یدك سحر

  طرح تولید مجموعه درپوش موتور نیسان  شرکت نامکو
  فرمامیدمتیل) فنی، مالی و اقتصادي تولید ديFSسنجی نهایی (مطالعات امکان  پتروشیمی دستیشرکت گسترش صنایع پایین

  محرکه خودرو جهت دریافت تسهیالتایی قواي سنجی تولید قطعات پوستهمطالعات امکان  شرکت فرآیند ابتکار امین
  هاي مصنوعی چوب در استان فارسطرح تولید روکش  ریزان فارسشرکت چوب

  طرح اصالح ساختار و توسعه محصوالت و ظرفیت ، جهت دریافت تسهیالت مالی  شرکت صنایع یخچال سازي لرستان
  ایش ظرفیت تولید یخچال و فریزر خانگیسنجی افزمطالعات امکان  شرکت صنایع لوازم خانگی آریا شرق نیشابور

  لزلهسنجی تولید ساختمانهاي سبک ضد زمطالعات امکان  شرکت راشستان
  طرح تکمیلی تولید واگن جهت دریافت تسهیالت تکمیلی سرمایه در گردش .  شرکت پلور سبز

  تسهیالت بانکی .طرح تولید وانت تک و دو کابین و خودرو ون جهت دریافت   هاي خودرو دیارشرکت سازه
  طرح تولید واکسن تب برفکی .  هاي زیستی روناكشرکت فراورده
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  رمانکمطالعات امکان سنجی طرح تولید مجموعه هاي تزئینی خودروهاي سواري گروه خودرو سازي   هاي خودرو مهرشرکت مجموعه

  باري بدون موتور (بارج)طرح مطالعات فنی، اقتصادي و مالی تولید شناور هاي   شرکت دریا صنعت تنگستان
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید نوعی ظرف غذاپزي هوشمند (براسا س اختراع ثبت شده)  شرکت پاتیالن صنعت

  مطالعات امکان سنجی طرح تولید انواع الکترود و سیم جوش  صنایع جوش و الکترود آسیا
 باکتور ازتو منشاء با بیولوژیک کود تولید طرح ي کاراآورنف زیست  صنایع شرکت

  دویچ پنل در منطقه عسلویهسنجی تولید انواع سانمطالعات امکان  شرکت آموت بندر
  طرح احداث کارخانه تولید کارتهاي اعتباري هوشمند در استان گیالن  تجهیزات پیشرفته چاپ جهان روش

  طرح احداث واحد چاپ افست در شهر کرد  چاپ جهان بین
  کوره هاي پتروشیمی سنجی طراحی و تولید سازهمطالعات امکان  شرکت ایرکست شاونبرگ
  انه تولید کانتینر در منطقه سلفچگانسنجی احداث کارخمطالعات امکان  شرکت امید سیر ایرانیان
  انژ موتور خودرو در استان زنجطرح احداث کارخانه مونتا  شرکت نیرو خودرو آسیا
  قطعات آلومینیومی خودرو طرح توسعه واحد تولید  شرکت کیان خودرو
  طرح توسعه کارخانه تولید قطعات فورج در خمین  شرکت رافکو
  سنجی طرح تولید جامدات داروییمطالعات امکان  شرکت ایران ناژو
  طرح تولید گاز شیرین بی بو  شرکت البرز گاز
  طرح توسعه کارخانۀ تولید چرم مصنوعی  شرکت سپهر چرم
  خطوط ماشین کاريطرح انتقال   شرکت همگام

  طرح ایجاد کارخانه فیلم هاي پلیمري  شرکت مهتاب سمن
  مطالعات و مشاوره احداث کارخانه تولید زینک  تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف

  مطالعات اقتصادي و توجیه پذیري پروژه اجرا شده ذوب فلزات  شرکت ذوب بریس
  اقتصادي و مالی طرح افزایش عمق ساخت دیناممطالعات فنی ،   شرکت پویا صنعت گلپایگان

  هاي توربینطرح توسعه تولید پره  شرکت پرتو (گروه مپنا)
  هاي رادیالطرح تولید استیل کورد براي الستیک  شرکت بارز استیل (الستیک بارز)

  مطالعات فنی ، اقتصادي و مالی طرح تولید مواد شیمیایی ساختمان  شرکت تارا بتون
  طرح توسعه چاپخانه  پیک فرهنگموسسه 

  برداري از کشتی باري براي دریافت تسهیالت از بانک ملتسنجی خرید و بهرهمطالعات امکان  شرکت شباهنگ سپهر آبادان
  ABSلی تولید سیستم ترمز سنجی فنی ،اقتصادي و مامطالعات امکان  شرکت ماشین ابزار سپیده کوهرنگ

  کارخانه تولید لوازم آرایشی با انتقال تکنولوژي از کره جنوبی مطالعات احداث  بازرگانی سهراب
  طرح توسعۀ چاپخانۀ شرکت نامی نقش  شرکت چاپ نامی نقش
  هاي نیروگاهی و . . .طرح توسعه کارخانۀ تولید انواع توربین  شرکت توگا (گروه مپنا)
  سقفیهاي کامپوزیت طرح احداث کارخانه تولید پوشش  شرکت سپید بام سهند
  طرح توسعه مرکز اسقاط بازیافت خودروهاي فرسوده (درجۀ یک)  شرکت آرین پاژ

  طرح ایجاد مرکز اسقاط بازیافت خودروهاي فرسوده (درجۀ دو)  شرکت راه ابریشم نوین
  طرح احداث کارگاه چاپ سیلک  شرکت پرتو وصال جانان
  خودروطرح انتقال و توسعه کارخانه تولید قطعات   شرکت مهندسی خور

  ارخانه تولید قطعات و تعمیر توربینکسنجی طرح احداث مطالعات امکان  شرکت توربین ماشین خاور میانه
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  طرح احداث کارخانه تولید گازهاي صنعتی  شرکت ممتاز بل گستر
  سنجی به منظور تأمین منابع مالی ایجاد مرکز لجستیکی پریلیسه در بالروسطرح مطالعات امکان  شرکت کیسون

  رخانه داروسازيسنجی طرح توسعه محصوالت کامطالعات امکان  شرکت داروسازي اکسیر
  توربین هطرح احداث کارخانه تولید پر  شرکت مهندسی مواد کاران

  ید مواد اولیه و مکمل هاي داروئی و خوراکیسنجی طرح تولمطالعات امکان  شرکت ایده پردازان امرتات ایرانیان
  مواد اولیه پیتید سنجی به منظور تولیدمشاوره و مطالعات امکان  شرکت داروئی آترا
  لید مواد اولیه پچ پوستیسنجی به منظور تومشاوره و مطالعات امکان  شرکت داروئی آترا

  OTRستان یزد آالت سنگین در اسنجی طرح تولید تایرهاي روکشی ماشینمطالعات امکان  شرکت صنایع السیتک کویر میبد
  طرح تولید منسوجات سازه ایی جهت طرح هاي عمرانی  شبکه پارسیان شرکت ژئو

  و کاربن لس) LWCیت و محصوالت (تولید کاغذهاي سنجی طرح توسعه ظرفمطالعات امکان  شرکت کاغذ پارسارگاد
  ستاره و مرکز تجاري مگنت در مینسک بالروس 5سنجی احداث هتل مطالعات امکان  شرکت کیسون

  سنجی طرح احداث کارخانه ساخت تجهیزاتمطالعات امکان  پردازان کارآفرینشرکت اندیشه 
 P.V.Cتهیه طرح مطالعات امکان سنجی تولید اتصالت   شرکت نوا پالستیک

  زدهاي تزریقی در استان یمطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه تولید سرم و فرآورده  مجتمع داروئی آریا صمیم ایرانیان
  دسنجی احداث کارخانه تولید متانول از مالس چغندر در منطقه آزاد ارونمطالعات امکان  وران اروندشرکت فن آ

  ترو کرجگذاري احداث مجتمع ایستگاهی مرتبط با خط دو مسنجی و مشاوره سرمایهمطالعات امکان  شرکت سابیر
  بنديهاي بستهالمیناسیون سلوفان و لفافسنجی احداث کارخانه چاپ و مطالعات امکان  شرکت تکامل پالست دوستان

  سنجی طرح توسعه کارخانه جهت تولید قطعات خودروتهیه گزارش امکان  شرکت آرین گداز
  سنجی طرح توسعه کارخانه خودرو سواري چري و احداث خط رنگ در خراسانمطالعات امکان  شرکت سناباد خورو توس

  سنجی طرح احداث کارخانه تولید نشاسته از ذرت در استان خوزستانامکانمطالعات   شرکت کشت و صنعت گلوکوزان کرخه
  سنجی طرح احداث کارخانه تولید ورق فوالدي پیش رنگ شدهمطالعات امکان  شرکت ایمان صنعت پایا
  سنجی طرح احداث کارخانه تولید کاغذ از باگاس در استان خوزستانمطالعات امکان  شرکت کاغذ طاهر ایران

  هاي جدید سنجی طرح توسعه ناوگان از طریق خرید هواپیمامطالعات امکان  هواپیمایی تابانشرکت 
  سنجی طرح توسعه واحد تولید شاتون پرایدمطالعات امکان  شرکت نصیر گیانگ
  سنجی طرح احداث کارخانه قطعات بتونیمطالعات امکان  شرکت ثالث بنا سازه

  طرح تولید انواع چرم مصنوعی و ورقه هاي پالستیکی سنجیامکان  شرکت سپهر چرم خاور میانه
  سنجی طرح تولید انواع جرثقیل و وینچامکان  شرکت دلتا صنعت پارس نیزار
  سنجی طرح تولید انواع اتوبوس شهري و بین شهريمطالعات امکان  شرکت دامغان خورو برمی

  occسنجی طرح تولید مطالعات امکان  شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
 OTRسنجی بازسازي تایرهاي مطالعات امکان  صنایع الستیک ارسالن

  بنديهاي بستهسنجی طرح تولید لفافمطالعات امکان  شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا
 OTRسنجی طرح تولید و بازسازي تایرهاي مطالعات امکان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا

  سنجی طرح تولید و چاپ جعبه هاي بسته بنديمطالعات امکان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا
  سنجی طرح تولید مواد شیمیایی ساختمانمطالعات امکان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا

  سنجی طرح تولید توسعه کارخانه چاپ و تولید جعبهمطالعات امکان  شرکت هنر ثمین روز
  سنجی طرح تولید مقواي دوبلکس از ضایعاتمطالعات امکان  شرکت صنایع کاغذ و خمیر رادین
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  مطالعات امکان سنجی طرح تولید هدایاي تبلیغاتی  شرکت تولیدي و صنعتی هدیه سازان رئوف

  مطالعات امکان سنجی طرح ایجاد کارخانه ساخت قطعات نورد  شرکت کاوش ماشین کام
  مطالعات امکان سنجی براي تصمیم گیري در سرمایه گذاري در صنعت هتل هاي زنجیره اي  بانک پارسیان شرکت سرمایه گذاري

 يا رهیزنج يها فروشگاهدر صنعت  يگذار هیدر سرما يریگ میتصم يبرا یمطالعات امکان سنج انیبانک پارس يگذار هیشرکت سرما
  نجم خاور میانه يا رهیزنج يفروشگاه ها یامکان سنجمطالعات   شرکت توان سرمایه پویا (بنیاد تعاون ناجا)

  طرح توسعه و انتقال  کارخانه تولید انواع فنر هاي خودرو  شرکت فنر سازي زر
  مطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع تولید کک نفتی  شرکت پتروکک ایرانیان
  غرب تهران تفریحی ، تجاري و توریستی پارسه لند درمطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع عظیم    شرکت پارسه لند البرز

  مطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع تفریحی ، تجاري در آبهاي بندر عباس  شرکت  سراي آبی خلیج فارس
  مطالعات امکان سنجی طرح احداث واحد تولید بتون آماده  شرکت کوثر بتون رودهن
  توسعه و تجهیز کلینیک کیمیاگرمطالعات امکان سنجی طرح   کلینیک کیمیا گر

  هاي داخلیراي بانک بهمکاري و مشارکت در انجام مطا لعات و تهیه گزارش هاي امکان سنجی چندین طرح سرمایه گذاري   شرکت ارزیابی و سنجش مشتریان مهر خاور میانه
  افتی در سراوانمطالعات امکان سنجی طرح فرآوري بسته بندي رطب مض  توسعه صنعت سازان مهر امید فردا

  از بازیافت ضایعات petمطالعات امکان سنجی طرح تولید ماده اولیه   پترو پلیمر بختیاري
  ت مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه تولید کک متالورژي در استان سمنان  کک سازان تام

  دنی ایرانجهت پروژه هاي اکتشافی ذخایر مع (RC)مطالعات امکان سنجی دستگاه حفاري جریان معکوس   مهندسی ژیزمان کاوش
  مطالعات امکان سنجی مجتمع بین راهی خاطره جاویدان  خاطره جاوید طایقان
  مطالعات امکان سنجی طرح ساخت مجتمع مسکونی  فراساز ابنیه و پل
  CPPو  BOPET فیلم دیطرح تول یامکانسنج  زرین آرال جهان
  از مالت ریلشعءاما دیخط تول شیافزا دیطرح توسعه خطوط توامطالعات امکان سنجی   شهد گستر بندر

  )کیخودرو سمند در استان کرمانشاه (فاز  دیتول تیطرح احداث سامطالعات امکان سنجی   ایران خودرو کرمانشاه
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید فیلم هاي بسته بندي و چاپ  شرکت نانوپالست پارسه
  تن 12000مطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع ساخت سازه هاي دریایی تا ظرفیت   اروندشرکت صنایع دریایی ساحل 
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید کاغذ از خمیر  شرکت کاغذ سازي نصیر
  مطالعات امکان سنجی طرح بسته بندي خرما  خانم طاهره خزاعی
  تمام اتوماتیک با کوره تونلیمطالعات امکان سنجی طرح تولید آجر   شرکت بهزاد زرین زابل

  مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه چوب پالست  سیسکوه
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید گازهاي صنعتی  شرکت تولیدي صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر

 OCCمطالعات امکان سنجی طرح توسعه   صنایع چوب و کاغذ مازندران

  امکان سنجی طرح تکمیلی ایمپلنت هاي استخوانیمطالعات   پویان طب هگمتانه
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید کود آلی و بیولوژیکی  برادران اصحابی

 PVCو  PPمطالعات امکان سنجی طرح تولید لوله و اتصاالت   شرکت پاساب گستر شیراز

  صنوعی و ورقه هاي پالستیکیمطالعات امکان سنجی طرح توسعه تولید انواع چرم م  شرکت سپهر چرم خاور میانه
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید سولفات آمونیم  کیمیا پژوهان خاور شیمی
  مطالعات امکان سنجی طرح توسعه انواع الیی بی بافت  شرکت ملک چرم امروز
  مطالعات امکان سنجی طرح تولید چیپس میوه  شرکت ثالث بنا سازه
  سنجی طرح تولید ساالد آمادهمطالعات امکان   شرکت ثالث بنا سازه
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  مطالعات امکان سنجی طرح احداث سیلوي دانه هاي روغنی (غالت) در بنادر شمال  شرکت آگرو تامین

 A340 - 300فروند هواپیمایی ایرباس  3مطالعات امکان سنجی خرید   صنایع هواپیمایی ماهان

  گرانول چسب پالستمطالعات امکان سنجی طرح تولید   آقاي احمد مسیح شریعتمدار
  مطالعات امکان سنجی طرح ایجاد کارخانه طراحی و مونتاژ دستگاه پرس  آقاي سید هادي جلیل القدر
  DIPو    OCC ریخم دیطرح توسعه خطوط تول مطالعات امکانسنجی  صنایع چوب و کاغذ مازندران
  و خاص یصنعت يها لیانواع جرثق دیطرح تول مطالعات امکانسنجی  دلتا صنعت پارس نیزار

  حمل متانول يها یکشت يو بهره بردار دیطرح خر یمطالعات امکانسنج  مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
  نیرستان خمو ذوب فوالد در شه ی، آهن اسفنج يفوالد ضیعر يورق ها دیطرح تولمطالعات امکانسنجی   فوالد آفتاب خمین
  ایجاد کارخانه تولید کاغذ تحریر طرح یمطالعات امکانسنج  آقاي نعیم اصغري

   4طقه من –مطالعات امکانسنجی و  بررسی فرصتهاي سرمایه گذاري مجتمع فرهنگی ورزشی استقالل   شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما
   7 منطقه – کودكمجتمع  يگذار هیسرما يفرصتها یبررس و  یمطالعات امکانسنج  شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما
   9 منطقه – پارکینگ تیموري يگذار هیسرما يفرصتها یبررسمطالعات امکانسنجی و   شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما
   10منطقه – تجاري زینبیهمجتمع  يگذار هیسرما يفرصتها یبررسمطالعات امکانسنجی و    شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما
   17 منطقه – تجاري اداري محمديمجتمع  يگذار هیسرما يفرصتها یبررسمطالعات امکانسنجی و    شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما
   19 منطقه – شهر آفتاب 1پروژه هتل  يگذار هیسرما يفرصتها یبررسمطالعات امکانسنجی و    شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما
  مطالعات امکانسنجی و بررسی تغییر کاربري ساختمان شهرداري  شهر تهران یمردم يو مشارکتها يگذار هیسازمان سرما

  یک فروند کشتی صیادي دیطرح خر یمطالعات امکانسنج  آقاي امیر حسین بصام تبار
  احداث کارخانه تولید کاغذ الینر و کرافتطرح  یمطالعات امکانسنج  آقایان نبات چیان و علیرضایی

  ایجاد مجتمع لجستیکی در منطقه آزاد اروند طرح یمطالعات امکانسنج  شرکت کیسون
  عت خودروصن يمرتبط با استانداردها يطرح توسعه شرکت به منظور انجام تستهاجی امکانسنمطالعات   تراكیا

 A330-300توسعه ناوگان هوایی  از طریق  خرید سه فروند ایر باس طرح جی امکانسنمطالعات   هواپیمایی تابان

  K 320توسعه از طریق خرید تجهیزات دسترسی به میزان طرح جی امکانسنمطالعات   مخابرات استان تهران
 PETایجاد واحد تولید پریفرم  طرح یمطالعات امکانسنج  صنایع غذایی نوشگوار

  امکانسنجی طرح توسعه محصوالت دارویی و بهداشتیمطالعات   شرکت ایران ناژو
  مطالعات امکانسنجی طرح توسعه چاپ انواع جعبه لوکس و لیبل  شرکت ترام چاپ سپاهان

  مگاواتی بندرعباس 235مطالعات امکانسنجی طرح ایجاد نیروگاه   شرکت سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر
  طرح احداث واحد تولید کاتالیست خودرو سواريمطالعات امکانسنجی   شرکت پیشرو سالمت راز

  مطالعات امکانسنجی طرح احداث هتل آپارتمان در توابع شاندیز  شرکت تعاونی خدمات توسعه گردشگري ابرده
  مطالعات امکانسنجی طرح توسعه تولید لوله هاي فوالدي  شرکت گروه صنعتی سپاهان
  احداث  مجموعه تفریحی توریستی تله کابین امام رضا مطالعات امکانسنجی طرح  مجتمع تفریحی زشک مشهد
  مطالعات امکانسنجی طرح انتقال و توسعه مجموعه هاي خودرو  شرکت اورند پالستیک
  ایجاد شرکت حمل و نقل دریایی طرح امکانسنجی مطالعات  آقاي سعید جابریان 

  ایجاد مجتمع اقامتی و پذیرایی طرح امکانسنجی مطالعات  شرکت ارسالن گستر شرق
  خرید کشتی زیردریایی تفریحی طرح امکانسنجی مطالعات  شرکت پلیکان گشت کیش
  تولید گرانول پی وي سی و قطعات تزریقی پزشکی طرح امکانسنجی مطالعات  شرکت فامد پالست پویان
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  شرح پروژه  کارفرما
  توسعه کلینیک تخصصی شبانه روزي کیمیاگر طرح امکانسنجی مطالعات  کلینیک تخصصی کیمیاگر

  جی طرح ایجاد بیمارستان تختخوابی مهر آئین لواسانمطالعات امکانسن  شرکت رهاورد سالمت لواسان
  طرح ایجاد واحد چاپ لیبلمطالعات امکانسنجی   شرکت نقش ستاره جهانبین

  منطقه  یک تهرانو پیشنهاد کاربري زمین  در مطالعات امکانسنجی   شرکت نورینکوه
  طرح احداث تاسیسات تصفیه خانه آب شهر سلماس  صنعت تصفیه روشنابشرکت 

  تولید مواد اولیه داروییطرح مطالعات امکانسنجی   شرکت نگین دارو نو آور
  مطالعات امکانسنجی طرح تولید ویتامین  شرکت دارویی درسا دارو
 BOTطرح ایجاد تصفیه خانه فضالب مالرد به روش  امکانسنجی مطالعات  شرکت مهراب تصفیه

  طرح ایجاد کارخانه بسته بندي و فرآوري خشکبار و حبوبات امکانسنجی مطالعات  شرکت جهان نگین آرشا
  عباس بند مگاواتی 240طرح تکمیل نیروگاه  امکانسنجی مطالعات  شرکت توسعه برق غدیر اکسین
  خطوط تولید قرص و کپسولتوسعه امکانسجی طرح مطالعات   شرکت دارو سازي الحاوي

  ازينی، اقامتی و شهر باایجاد شهر سالمت شیراز شامل بخش هاي درمامکانسجی طرح مطالعات   شرکت ساختمانی مهندسی جهانپارس

  ایجاد نیروگاه خورشیدي فتوولتلئیک امکانسجی طرحمطالعات   دگی مطهريشرکت ریسندگی و بافن

  گندله تولید کارخانه احداث طرح تکمیلی تسهیالت امکانسنجیمطالعات   شرکت مادکوش

  تکمیل ساختمان دامپزشکی  امکانسنجیمطالعات   انشگاه تهرانپارك علم و فناوري د

  طرح تولید باتري خودرو امکانسنجیمطالعات   شرکت آرمان الکتریک ارگ

  کشتی سازي مطالعات امکانسنجی طرح احداث واحد  شرکت پترو فالت اروند

  مطالعات امکانسنجی طرح توسعه کارخانه دارو سازي  فرآورده هاي دارویی نو ترکیب

  مطالعات امکانسنجی طرح تولید آب از رطوبت هوا  شرکت کیش رو آبی خاورمیانه

  مطالعات امکانسنجی طرح تولید پوشک و نوار بهداشتی  شرکت کهن تجارت رایکا

  مطالعات امکانسنجی طرح ایجاد کارخانه تولید جعبه و ساك مقوایی  شرکت رنگین بسته نقش جهان

  مطالعات امکانسنجی طرح تعمیر موتورهاي هوایی  شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

  طراحی مهندسی / کارخانه / محصول    
  مجتمع کارآفرینان صنایع

  (سازمان صنایع ملی ایران)
  سازي و توسعه شرکت قالبسازي تکوینبهینهاوت و سایت پالن براي طراحی لی

  شرکت تولیدي دنده فن آور
مجموعه در سال و  300,000تهیه طرح توسعه خط تولید چرخ دنده هاي گیربکس پراید جهت دستیابی به ظرفیت 

  طراحی لی اوت خط مذکور 
  شرکت کفش فارس

  »گروه صنعتی ملی«
هاي پشتیبانی طرح ادغام شرکتهاي تولید کننده کفش و شرکت هاي ستادي واوت خطوط تولیدي و بخشطراحی لی

  زیره و کائوچو ملی.
ی   هاي اجرایی اوت استقرار و نقشهطرح تجمیع ظرفیت تولید زیره مورد نیاز گروه صنعتی ملی و طراحی لی  شرکت زیرة ملّ
  ملی در انتقال به مجموعه مهرآبادرکت کفش ملی و گروه صنعتی هاي اداري و ستادي شطرح چیدمان بخش  شرکت کفش ملی
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  شرح پروژه  کارفرما
  هاسازي و طراحی چیدمان واحدهاي سازمانی و  بخش بهینه  شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاري منطقه 
  آزاد چابهار

  چابهارسنجی براي انتقال کارخانه سیمان از امارات به مطالعات و بررسی هاي فنی و تهیه طرح امکان

  فوت 20و  40طراحی محصول و خدمات مهندسی محصول کانتینر هاي   شرکت امید سیر ایرانیان
  (PCC)طراحی و مهندسی کانتینر خاص نیروگاهی   شرکت امید سیر ایرانیان
  طراحی کارخانه ساخت انواع مته و تجهیزات حفاري صنعت نفت  شرکت ایران استیل

  بررسی و مطالعات استراتژیک به منظور ارتقاء و توسعه مرکز  مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

  بهینه سازي فرآیند     
  اي تهیه برنامه و نیازهاي افزایش به صورت مرحله  آورفنشرکت تولیدي دنده

  مهندسی تولید و بهبود فرآیند در کارخانه کانتینر سازي شاب صنعت  شرکت امید سیر ایرانیان

  علیرضایی آقایان نبات چیان و
ت از مرحله اولیه تا انعقاد انجام خدمات مدیریت طرح براي احداث و راه اندازي کارخانه تولید کاغذ الینر و کراف

  مشارکت مدنی

  مشاوره تامین مالی   

  تامین ماشین آالت کارخانه  شرکت صفر تاصد صنعت ایرانیان

  آالت کارخانهتامین ماشین   شرکت تولیدي صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر

  مطالعات  خاص   
  سازي ملی در شرکت تکوین هاي قالبسازي و ماشینطرح انتقال و ادغام شرکت  مجتمع کارآفرینان صنایع
  PUو  EVAآالت تولیدي مطالعات فنی انتخاب و بکارگیري ماشین  شرکت سرپائی ملی
ی   ت و قیمت تمام شده .چرم به منظور کاهش ضایعاهاي بهینه برش پروژه تحقیقاتی در خصوص روش  گروه صنعتی ملّ
  شرکت کفش فارس

  »گروه صنعتی ملی«
رکت و محاسبه و شانجام مطالعات فنی و اقتصادي در خصوص جایگزینی خدمات پیمانکاري درکلیه فعالیتهاي 

  گیري برآورد فاکتورهاي تصمیم

 Smallدر قالب  Vending Machineش خودکار فرو هايسنجی استفاده از ماشینامکانمطالعات  بازرگانی ایوا
Business   

  (ATM)بانکی  هاي خود پردازریزي توسعه استفاده از دستگاهمطالعات ، بررسی نیازسنجی و برنامه  بانک صنعت و معدن

  بانک صنعت و معدن
برداري از شعبه این بانک در جزیره به منظور ایجاد و بهره  (BUSINESS PLAN)مطالعات و تهیه طرح تجاري

 کیش

  بانک صنعت و معدن
برداري از شعبه این بانک در جزیره به منظور ایجاد و بهره  (BUSINESS PLAN)لعات و تهیه طرح تجاريمطا
 قشم

 مطالعات بازار تولید کارد آشپزخانه در عربستان سعودي  شرکت تیغه هاي فوالدي ایران

  اقامتی در منطقۀ کرکج تبریز –طرح فاز صفر احداث مجتمع تجاري   آیدین فوالد
  طرح تأمین منابع مالی براي توسعه صنعت چاپ و احداث شهرك چاپ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه گزارش طرح آمایش صنعت چاپ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  ورها در بنادر کشورکشی شناانجام مطالعات و تهیه مدل مالی به منظور برون سپاري عملیات راهنمایی و یدك  ر و دریانورديسازمان بناد
  ارزیابی طرح براي توثیق در بانک کشاورزي  شرکت شیراز سرم

  تحقیق و پژوهش  شرکت بازرگانی پترو اکسیر کیش
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  شرح پروژه  کارفرما
  ارتباطی ( کابلی یا ریلی) در تپه هاي عباس آبادارزیابی احداث خطوط   شرکت ستاره اطلس پارس

  EPCCقرارداد  ياعتبار اسناد شیدر گشا لیارائه خدمات مشاوره به منظور تسه  شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
  ارئه خدمات مشاوره در خصوص سرمایه گذاري  شرکت بازرگانی پترو اکسیر کیش

  ارزیابی و پیشنهاد به سرمایه گذار براي مشارکت در کشتارگاه صنعتی دام   ت تعاونی فراگیر اینچه برونشرک

  شرکت خدمات گستر رفاه پردیس
برون سپاري یا در  همکاري نظام یافته در خصوص تهیه طرح هاي امکانسنجی، نظارتی و اعتبار سنجی به صورت

  قالب همکاري مشترك

  

  
  
  

  براي انبارهاي شرکت مگاموتور .  V.N.Aتهیه طرح و بررسی عمومی سیستم انبارداري  ·
 اتیلن در افغانستان . هاي پلیپذیري فنی و مالی و اقتصادي تولید لولهمطالعات امکان ·
 در افغانستان . پذیري فنی و مالی و اقتصادي تولید دستمال کاغذي مطالعات امکان ·
 Car & Vanمسیریابی از طریق اینترنت براي اجراي طرح  مطالعات فنی و اقتصادي جهت  هم ·

pulling     .براي شهرداري تهران 
 سایت بانک صنعت و معدن به شرکت ایران استاتیترا . ارائه مشاورة فنی براي طراحی وب ·
ی واگذاري سهام شرکتها به بخش خصوصی براي ارائه خدمات و ارائه سمینار در خصوص طرح بازاریاب ·

 دماوند و سازمان صنایع ملی ایران و تهیه طرح مقدماتی پروژه . گذاري آتیهمدیران شرکت سرمایه
 آالت براي وزارت صنایع .مطالعات مقدماتی طرح صدور شناسنامه ماشین ·
سیستم جامع اطالعات واحدهاي صنعتی   Data Collection براي توسعه    Pilot Planخدمات  ·

 کشور براي دانشگاه صنعتی شریف . 
 هاي امکان سنجی با بانک صنعت و معدن .همکاري در تدوین فرآیند و فرمت تهیه طرح ·
 هاي دانشجویی دانشگاه صنعتی گلپایگان  به روش بیع متقابل .طرح احداث خوابگاه ·
 کاغذ پارس . ارائه سمینار مدیریت تغییر در شرکت صنایع ·
هاي دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان جهت دریافت مطالعات فنی ،مالی محوطه سازي و تکمیل ساختمان ·

 تسهیالت مالی .
ها از طریق عضویت در هئیت مدیره و تدوین گذاري و نظارت بر طرحهمکاري با انجمن مشاوران سرمایه ·

 برنامه استراتژیک .
تکمیل دانشگاه صنعت گلپایگان جهت دریافت تسهیالت از بانک سنجی ساخت و طرح مطالعات امکان ·

 صادرات.
زیر  2m53000و   2m 15000سنجی ساخت مجموعه تجاري رفاهی در تبریز با مساحت مطالعات امکان ·

 بنا.

      شرکت مهندسی پادوسپان صنعتبرخی دیگر از فعالیت هاي                
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 هاي تهران به سفارش شرکت امید سیر ایرانیان .پروپوزال ساماندهی سردخانه ·
 در تهران به سفارش شرکت امید سیر ایرانیان . هاي طبقاتیپروپوزال توسعه پارکینگ ·
 .خدمات مشاوره کنترل پروژه واحد هاي مسکونی شرکت انبوه سازان سبز اندیشان ( بنیاد تعاون ناجا)  ·

  

  
  


