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 شرکت مهندسی پادوسپان صنعت

 معرفی و سوابق اجرایی



 

 

 معرفی •

 ما و آرمان پادوسپان صنعت ✓

 چشم انداز ما ✓

 مأموریت ما  ✓

 ارزش های ما ✓

 موضوع فعالیت شرکت ✓

 مدیران  ✓

 همکاران و کارشناسان  ✓

 مجوز ها و عضویت ها ✓

 خدمات شرکت  •

 گذاریمشاوره سرمایه  ✓

 طراحی / مهندسی و تأمین تکنولوژی  ✓

 مدیریت و نظارت بر پروژه  ✓

 توسعه راه حل های اختصاصی   ✓

 تقدیرنامه ها  •

 ارتباط با ما •

 کارفرمایان و قراردادها لیست برخی از  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب            



 

 
 ما و آرمان پادوسپان صنعت 

سال   توانمند  1۳۸0در  باور  ن  یبا  ا  یدر بخش خصوص  ازیو  در  هدف کمک  با  بهبود    جادیو  و  توسعه  و 

  یبانیارزشمند و به مدد پشت  یبه مرور و با ورود شرکاء و همکاران  م،یکرد  جادیرا ا  یشرکت   یصنعت  یواحدها

در    میتا بتوان  میا  دهرا کسب نمو  یتجربه و دانش  یمتماد  ی در طول سالها  میکه داشت  یگرانقدر  انیمشتر

حوزه بوده و با کمک به   ن یا گرانیو باز ران یگذاران و مد ه یو توسعه و بهبود کسب و کار همراه سرما جادیا

 .میبردار زمانیعز هنیم ییرشد و شکوفا یبرا یثروت و ارزش افزوده گام ادجیا

و توسعه    جادیا  یکه طرح ها و راه حل ها  میباور نیمشاوران بر ا  گاهیو با ارتقاء جا  مانیها  تیتوسعه فعال  در

دارند.    ازیرا در کنارهم ن  یو افتصاد  یت یریو مد  یمهندس  ی ها  تیاز دانش و فعال  ییکسب و کار،مجموعه ا

 .میا دهیمان کوش یتیریمد و یکار میتفکر همواره در توسعه و ارتقاء دانش همکاران و ت نیبا ا

  ی در جهت آبادان  زیمتما  یکرد تا با ارائه خدمات  میسالها در پادوسپان صنعت تالش کرده و خواه  نیا  یط  در

 .میکن یپاسبان یرانیو ا رانیا یو معنو ی ماد یها هی. و از سرمامیبکوش زمان یکشور عز
 

 
 چشم انداز ما 

به عنوان مشاور در تمام حوزه  انیانتخاب مشتر  نیاول

که   یان یمشتر یو توسعه کسب و کار برا جادیا یها

 .بار از خدمات ما استفاده کرده اند کیفقط 

و کسب و کار با    یگذار  هیدر حوزه سرما یواقع مشاوره

  هیسرما  وروی اردیلیم  کیاز حدافل  یبانیهدف پشت

 محقق در سال. یگذار
 

 
 ما  مأموریت

ارائه   یبرا نانیچابک و مورد اطم  یسازمان  جادیا

 خدمات به گروه هدف

خدمات متنوع به گروه هدف در قالب راه حل   ارائه

 و توسعه کسب و کار  جادیا یها

 نیتر یدیبه عنوان کل تیو خالق تیفیبه ک توجه

  جادیا یبرا انیبا مشتر  یدر همراه تی عامل موفق

 و توسعه کسب و کار 

شفاف و پاسخ گو در ارتباط با جامعه   ساختار

 هدف

 مقدمه، چشم انداز، مأموریت  – معرفی شرکت           



 

 
 ما  ارزش های

 امانت داری صداقت و صراحت 

خدمات   نیمتعهد به ارائه بهتر  یفکر  ی ما به عنوان مشاور و بازو

منافع کارفرما و در چارچوب قرارداد و    یو راه حل ها در راستا

پروژه، صداقت    ی. در هر مرحله از اجرامیمنعقده هست  یتوافق ها

. و میکن یم تیرعا یاصل مهم اخالق ک یو صراحت را به عنوان 

ا حرفه  شأن  به  اخالق   یکی  راخود    یاحترام  مهم  اصول    ی از 

 .میدانیپادوسپان صنعت م 

اساس باور به   ن یاست، بر ا  یمسائل هر پروژه اسرار مشتر

پس از اتمام قرارداد در   یحت  یداراسرار و امانت   یمحرمانگ

 مجموعه پادوسپان صنعت وجود دارد 

 تعهد 

صنعت    یبندیپا پادوسپان  در  تعهدات  مهم   کیبه  اصل 

به   دنیو رس  یاست و انجام کار درست و حرفه ا  یاخالق

 از کسب درآمد مهمتر است. جینتا

 همیشه و همه جا  بهبود مستمر 

حرفه ما    ریناپذ  ییبخش جدا  نهیبه  یندهایدانش روزآمد و فرآ

حوزه ها    ن یدر ا  یاست. سازمان ما به صورت مستمر از بروز رسان

در  دینما  یم  یبان یپشت نظر  افتیو  و  و    انیمشتر  اتیانتقادات 

 راه است.  نیچراغ ا نیمخاطب 

خارج از برنامه  یبه خدمات ما حت یمشتر ازیدر صورت ن

که بزرگ تر از   یکمک به اهداف یتوافق شده، و برا  یکار

کرد مشروط   مینخواه یما است کوتاه یکار ی توافق ها

 .نشود یاصل ی به آنکه مخل برنامه ها

مشتر  ما ت  ان یبه  قراردادهاخود  منظر  از   یجار  ی نها 

ماست.   تیاولو  ی. بلکه روابط بلندمدت با مشترمینگرینم

پا  نیبنابرا از   ی هر قرارداد روابط خود را با مشتر  انیبعد 

. و میکنیخود را دنبال م   یهامشاوره  جی. نتامیکنیحفظ م 

 شهیهم  یکسب و کار مشتر  ریدر طول مس  میکنیم   یسع

 . میدر کنار او باش 

 اهداف ملی 

و توسعه کسب و کارها   یو واقع لیاص یگذار هیسرما“
 ”کشور است یتوسعه اقتصاد یاصل دیکل

  یها  تی مسئول  ،یبه منافع مل  تیباور به موضوع فوق و اهم  با

از حرفه خود    ریناپذ  ییمرتبط  را به عنوان بخش جدا  یاجتماع

 .میا رفتهیپذ
 

 

 

 

 

 

ارزش ها – معرفی شرکت             



 

 
 موضوع فعالیت 

. هدف از تاسیس این شرکت ارائه   تاسیس گردید 17617۸به شماره ثبت  1۳۸0شرکت مهندسی پادوسپان صنعت در سال 

مشاوره در زمینه سرمایه  های ایجاد و بهبود واحدهای صنعتی و خدماتی، و  ای و فنی و مهندسی در زمینهخدمات مشاوره

 گذاری و نظارت بر اجرای طرح ها بوده است.

 اهم موضوعات شرکت براساس ثبت قانونی

 خدمات فنی و مهندسی بهبود فرآیند و خطوط تولیدی 
های اطالعاتی و  سازی سیستمطراحی و توسعه و بهینه

 مدیریتی 

تحقیقاتی در خدمات فنی و مهندسی، طراحی و مطالعاتی و 

 زمینه پشتیبانی صنایع 

های ایجاد یا بهینه  طراحی و نظارت بر اجرای پروژه 

 سازی واحدهای صنعتی 

 امور بازرگانی و تجاری مربوط به موضوعات فوق 
های صنعتی و کلیه امور طراحی و نظارت بر اجرای پروژه 

 عمرانی 

تولیدی و  آالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تأمین ماشین

 خدماتی 

افزاری تولیدی و  افزاری و سخت های نرمطراحی سیستم

 خدماتی 

 های خودکار تولیدیهای تولیدی و کمکی تولید و سیستمآالت در زمینهطراحی و ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین

 

 
 مدیران 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 دکتر فرهاد تعمیری  مهندس مهدی داوری فر   مهندس سعید داوری فر 

 عضو هیئت مديره   مدير عامل و عضو هیئت مديره   رئیس هیئت مديره 
manage@padoospan.ir   mdavarifar@padoospan.ir  tamiri@padoospan.ir 

موضوع فعالیت، مدیران – معرفی شرکت             

mailto:manage@padoospan.ir


 

 
 نیروی انسانی ترکیب 

متخصصین و   شرکت مهندسي پادوسپان صنعت، بمنظور ارائه خدمات با کیفیت برتر از فعالیت تخصصي و کارشناسي
 گیردای( بهره مي کارشناسان مجرب بصورت تمام وقت و پاره وقت )موضوعي و پروژه 

 مدیران پروژه شرکت

آقای مهندس امیررضا  

 نخعی
 آقای دکتر عباس نجفی  خانم فریبا حافظی  آقای مهندس ناصر طاهری 

 لیسانس مهندسی مکانیک  لیسانس مهندسی صنایع 
فوق لیسانس مدیریت  

 فناوری اطالعات 

لیسانس مهندسی  

 مکانیک

 آقای مهندس طه سعیدی 
آقای مهندس عبدالوحید  

 جهانشاهی

اکبر  آقای مهندس علی

 فرداوری
 فرد خانم فریده عطایی

فوق لیسانس مکانیک و  
MBA 

فوق لیسانس مهندسی 

 فرآیند
 لیسانس امور مالی  فوق لیسانس عمران 

 آقای مهندس محمد سعید ابراهیمی  آقای داوود بایرامی    فر آقای مهندس مهدی داوری

لیسانس مهندسی مواد و فوق لیسانس  

 مدیریت مالی 

دکترای مدیریت و  

 استراتژی بازار 

صنایع و فوق  لیسانس مهندسی 

 لیسانس مدیریت فناوری

 تعداد کل نیروی انسانی

 تمام وقت پاره وقت 
11 32 

 ترکیب تخصصی

کارشناسی مهندسی  

 صنایع

کارشناسی فنی و  

 مهندسی
 سایر مدیریت، مالی و اقتصاد

7 8 15 1 

 میزان تحصیالت 

 دیپلم و فوق دیپلم  فوق لیسانس لیسانس  درجه تحصیلی دکترا 

2 14 9 6 

ترکیب نیروی انسانی – معرفی شرکت              



 

 
 مجوز ها و عضویت ها 

 اخذ شده است. یاز مراجع رسم یمختلف یشرکت مجوزها یها تی ها و قابل یتوانمند یبه منظور صحه گذار

 نظارت و سنجیامکان هایدر رسته  2-گذاری بانکی با درجه الفعضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه 

 ( شورایعالی عضو  و مؤسس عضو)

 

 

مجوزها و عضویت ها – معرفی شرکت             



 

 هاگذاری و نظارت بر طرح عضو انجمن مشاوران سرمایه 

 )عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره(
 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

  

های چاپ، مواد و  مشاور منتخب بانک صنعت و معدن در رشته

آالت و تجهیزات به  محصوالت شیمیایی، حمل و نقل، ماشین 

 مطالعات امکانسنجی و نظارت منظور 

های صنعتی و تحقیقاتی در برداری مرکز پژوهشدارای پروانه بهره

د  مهندسی صنایع و با زمینه فعالیت ایجاد و بهبود خطوط تولی رشته

 از وزارت صنایع و معادن.

 

 

مجوزها و عضویت ها – معرفی شرکت             



 

 عضو اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

  

ریزی کشور در تدوین تائید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 

 های تولیدگیری وبهبود سیستمهای پشتیبانی تصمیمسیستم

ریزی در رشته مدیریت  دارای  رتبه از سازمان مدیریت و برنامه 

 عمومی و خدمات اقتصادی 

 

 

مجوزها و عضویت ها – معرفی شرکت             



کسب و    کي   یراه انداز  يي ابتدا  یشما را از گام ها  از یاز خدمات متنوع مورد ن  ی تا بسته ا  م یما در پادوسپان صنعت برآن

  یاز تولد تا بلوغ کسب وکار، همچون مشاور ر،یمس ني. و در طول ا م یو رشد و توسعه آن آماده کن  يبالندگ  یکار تا سالها

 .م يریجشن بگ  يدر پ يشما را پ یها تیو با هم موفق  م یباش تاننگر و دلسوز در کنار نده يمتخصص، آ  ن،یام

 و تأمین مالی گذاري مشاوره سرمايه ✓
 .  است  بعد 4از اولین گام در راه اندازی هر کسب و کار و یا اجرای هر پروژه ای، ارزیابی امکانپذیری اجرای آن  

  

 از سطوحی چه نیازمند پروژه این اجرای فنی بعد از

  نیروی فنی، دانش تجهیزات، و آالت ماشین تخصص،

است. . . .  و ها روش و ها سیستم انسانی،  

اقتصادی اندازه بازار هدف و میزان تقاضا، عرضه   بعد از

گان اصلی و میزان عرضه، قیمت محصوالت و خدمات  کننده

 چه به … برداری از طرح و طرح در بازار طی سالهای بهره 

.است میزان  

  

هایی کسب و کار را  از بعد شرایط کالن محیطی چه ریسک 

تهدید می کند و تغییر شرایط و مولفه های کالن محیط  

 کسب و کار چه تأثیری برا کسب و کار دارد. 

 و شده  تمام بهای  و نیاز مورد مالی منابع از بعد مالی میزان

 اقتصادی  های شاخص و طرح نقدی جریان فروش، قیمت

و . . . چقدر است.  آن  

سالها تجربه و با باالترین سطح تخصص در ایران به شما کمک می کنیم تا تصویر روشنی از نتایج ما در پادوسپان صنعت با  

 .سرمایه گذاری خود در آینده بیابید

بانکی در گرایش های  اعتباری و سرمایه گذاری  به عنوان مشاور  )الف(  رتبه اخذ شده در کشور  باالترین  دارای 

 :تخصصی

  

شهرسازی ساختمان، مسکن و   خدمات 

  

 صنعت؛ شاخه مصنوعات صنعتی صنعت؛ شاخه انرژی، نفت و گاز 

 

 

 

 

مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی -خدمات شرکت              



های و کانال  برای راه اندازی یک کسب و کار و یا اجرای یک پروژه، تأمین منابع مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. روش ها 

 .گوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد 

 منابع بانک ها  از طریق بازار سرمایه  فاینانس و یوزانس 

های  از طریق شرکت 

گذاریسرمایه   

از طریق سرمایه گذاران بخش  

 خصوصی

های از طریق صندوق 

گذاری خطرپذیرسرمایه   

از طریق خطوط اعتباری و  

المللیهای بینوام  

خطوط اعتباری منابع اختصاصی و 

و طرح های ویژه اهدستگاه  

پیش فروش محصوالت یا  

 خدمات

 

انتخاب می شود. ما در پادوسپان صنعت با شناخت کامل از روش های کانال تأمین مالی متناسب با شرایط کارفرما و پروژه 

تامین مالی را به شما تان، بهترین روش  و با توجه به شرایط شما و پروژه  گوناگون تامین مالی و الزامات و مزیت های هر یک

ال انتخابی بهترین نتایج در های کانکنار شما هستیم تا براساس ویژگی  دهیم و در طول مسیر جذب منابع مالی درپیشنهاد می

 د.مینه اخذ شونزاین 

 

 طراحی، مهندسی و تأمین تکنولوژي ✓
امروز   دنیای  تجهیزات،  در  از ماشین آالت و  اعم  تامین فناوری مناسب  انتخاب و  است.  از کسب وکار  فناوری جزئی الینفک 

ها و روش ها و دانش فنی اهمیت بسزایی در موفقیت کسب و کار و یا پروژه دارد. پادوسپان صنعت به مدد تجربیات  سیستم

  خارج   و  داخل  در طوالنی خود در مشاوره برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و همچنین در همکاری شرکت های همکار خود  

، ارزیابی و انتخاب نهایی فناوری و تأمین کننده مناسب آن، انجام  جستجو از  اعم فناوری تامین  مسیر تمامی  در  را شما کشور، از

 .مذاکرات و تنظیم قرارداد مناسب، تا نظارت بر فرآیند انتقال فناوری یاری می رساند

انتقال کامل تواند از انتخاب یک ماشین یا تجهیز، تعیین سطوح اتوماسیون، انتخاب محصول و . . . تا انتخاب و  این خدمات می

 .تکنولوژی را شامل شود

 طراحي مفهومي، پايه و تفضیلي احداث واحدهای صنعتي و خدماتي  •

 ها. آالت و تجهیزات و تاسیسات پروژه محاسبات مهندسي و مشاوره در انتخاب و تامین ماشین •

 

 

 

 

 

طراحی، مهندسی و تأمین تکنولوژی -خدمات شرکت              



 مديريت و نظارت بر پروژه ✓
  یاجرا ی ها وهیدر خصوص ش  ی زیآن و برنامه ر یو فن یمال یها یازمندین نیکسب و کار، تام کی ی ها هیپا یزیپس از طرح ر

 .ابندی یم ییا ژهیو تیها و منابع اهم ندیفرآ تیریآن، مد

موضوع ارائه    نیدر ا   یو کنترل پروژه خدمات تخصص  تیریمدرن مد   یبر روش ها  هیپادوسپان صنعت با تک  یمهندس   شرکت

 . دینما یم

(، از منظر  ی)ناظر مال یپروژه از منظر مال ی اجرا ندیشما بر فرآ نیبه عنوان مشاور ام تواندیپادوسپان صنعت م ز یمرحله ن نیا در

کار    شرفتیشده از مراحل پ   یطرح کسب و کار نظارت نموده و گزارشات زمانبند  ی منظر محتوا( و از  یفناور  نی)ناظر تأم  یفن

  حیصح  ی ها  یر یگ  میو امکان تصم  دیپروژه خود داشته باش   ایکسب وکار    شرفتیپ   تیاز وضع  یروشن  ر یتا همواره تصو  دیارائه نما

 .فراهم شود

  ما است. اتیدر حوزه تخصص و تجرب زین ییشده به صورت اجرا نیتدو یتحقق برنامه ها ی پروژه برا تیریبر آن مد عالوه

 های صنعتي و عمراني منطبق بر اهداف.ريزی و تدوين برنامة اجرايي پروژه برنامه •

 های اجرايي، فني و مالي ها در بخشکنترل پروژه و ارائه خدمت مونیتورينگ پروژه  •

 ها.لي روند اجرای پروژه های نظارتي فیزيكي و ماگزارش  •
 ها به منظور مستند سازی و ايجاد ابزار نظارتي مديريتي.ايي و اختتامیه پروژه های افتتاحیه، دوره تدوين گزارش  •

 

 

 پروژه هاي سفارشی  ✓
مهندسی  دانش فنی و  امکانات شبکه ای شرکت  و ترکیب متخصصین، سوابق،    با توجه به ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی

پادوسپان صنعت، و با توجه به نیاز کارفرمایان و به منظور ارائه بسته کاملی از خدمات مشاوره تخصصی به مشتریان، این شرکت  

راه حل های مناسب شرایط مسأله و مشتری   توسعه  اختصاصی و  انجام مطالعات  به  اقدام  برای مسأله های موردی مشخص 

 نماید. می

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های سفارشی –مدیریت و نظارت بر پروژه  –خدمات شرکت              



 

 
 تقدیرنامه ها 

 یها و نهادهاها، مسئوالن، سازمانصنعتگران، تشکل  ،یشرکت از چشم جامعه دانشگاه نیکه سالها تالش ا میکنی افتخار م 

 ت. برخی از تقدیرنامه های شرکت در اینجا ارائه شده است.اسدور نبوده ربطیذ

 مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن  وزیر اسبق صنایع و معادن

  

 ی کل امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ریمد
 یگذار ه یو سرما یکانون مشاوران اعتبار یعالیشورا سیرئ

 ی بانک

  

تقدیرنامه ها             
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 مشاوره سرمايه گذاري و تأمین مالی 

 شرح پروژه کارفرما
 سنجی مطالعات امکان 

 شرکت پااليش و پژوهش خون
ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاری و تدوين گزارش امكانسنجي طرح احداث واحد تولید فرآورده های دارويي مشتق از 

 پالسما

 ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاری و تدوين گزارش امكانسنجي طرح احداث واحد تولید داروهای زيست فناوری  داروکشرکت ايران 

 امكانسنجي طرح تولید رينگ آلومینیومي خودرو  شرکت رينگ مارال ارگ 

 تدوين گزارش امكانسنجي تولید لوله های بتن پلیمری شرکت بتن صنايع کیسون 

 امكانسنجي طرح تولید کود و سموم دفع آفات نباتي پارس شرکت زرين سرشت 

 گزارش امكانسنجي طرح پوشش دهي کاغذ شرکت بهسازان صنعت خوی 

 امكانسنجي طرح تولید رينگ آلومینیومي خودرو  شرکت کاويان بريس

 شیراز -احداث مجتمع میان راهي در آزاد راه اصفهان  تدوين گزارش امكانسنجي جهت کمک به تصمیم گیری در خصوص  شرکت سرمايه گذاری امین اعتماد 

 گزارش امكانسنجي فاز دوم طرح احداث کارخانه گندله سازی سنگ آهن  شرکت مادکوش 

 کرافت و کاغذ پشت چسب دارارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاری و تدوين گزارش امكانسنجي طرح تولید انواع کاغذ شبه  شرکت کاغذ سازی و صنايع بسته بندی پرگام کارتن نور

 ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاری و تدوين گزارش امكانسنجي طرح احداث واحد تولید انواع رنگ صنعتي و دريايي شرکت نماسازکاراپارس

 های تزريقي در استان فارستهیه طرح ايجاد کارخانه انواع سرم و فرآورده شرکت شیراز سرم 

 کارآفرينان صنايع )سازمان صنايع ملي ايران( مجتمع 
های تولید الكتروموتور، قطعات پالستیک، پوشال و مصنوعات چوبي از کارخانجات صنعتي  طرح تفكیک و توسعه کارگاه

 آزمايش 

 طرح تكمیل و توسعه شرکت سايپا پلوس به منظور تولید قطعات اصلي و مونتاژ مجموعه پلوس شرکت سايپا پلوس 

 شرکت الكاخودرو 
و مطالعات فني اقتصادی در خصوص انتقال مالكیت و انتقال فیزيكي خط تولید بلوک سیلندر  Business Planتهیه 
 پرايد 

 سنجي ايجاد کارخانه سیمان از کلینكر در منطقه آزاد چابهارمطالعات امكان سازمان منطقه آزاد چابهار 

 بندی های بستهلفافطرح تولید و چاپ  شرکت تک جام غرب 

 بندی خرمای مضافتيسازی و بستهطرح ايجاد واحد مدرن آماده شرکت پارس پپتک 

 مطالعات فني، مالي و اقتصادی تولید خودرو سواری  شرکت ديار خودرو 

 طرح توسعه ظرفیت و محصوالت چاپخانه روزنامه و مجالت  .  شرکت طرح و رنگ آرمین چاپ

 اندازی خط مونتاژ نیمه اتوماتیک پلوس پرايد .راهطرح  شرکت سايپا پلوس 

 ایسنجي فني، مالي اقتصادی تولید سرامیک شیشه مطالعات امكان شرکت سرامیک  پگاه 

 سنجي افزايش ظرفیت تولید يخچال و فريزر خانگي مطالعات امكان شرکت صنايع لوازم خانگي آريا شرق نیشابور 

 سنجي تولید ساختمانهای سبک ضد زلزلهامكانمطالعات  شرکت راشستان 

 طرح تكمیلي تولید واگن جهت دريافت تسهیالت تكمیلي سرمايه در گردش .  شرکت پلور سبز 

 طرح تولید وانت تک و دو کابین و خودرو ون جهت دريافت تسهیالت بانكي .  های خودرو ديار شرکت سازه 

 تولید واکسن تب برفكي . طرح  های زيستي روناک شرکت فراورده 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید مجموعه های تزئیني خودروهای سواری گروه خودرو سازی کرمان های خودرو مهرشرکت مجموعه

 طرح مطالعات فني، اقتصادی و مالي تولید شناور های باری بدون موتور )بارج( شرکت دريا صنعت تنگستان

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید نوعي ظرف غذاپزی هوشمند )براسا س اختراع ثبت شده( شرکت پاتیالن صنعت 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید انواع الكترود و سیم جوش صنايع جوش و الكترود آسیا 

 طرح تولید کود بیولوژيک با منشاء ازتو باکتور آوری کاراشرکت صنايع زيست  فن 

 سنجي تولید انواع ساندويچ پنل در منطقه عسلويه مطالعات امكان شرکت آموت بندر

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 شرح پروژه کارفرما
 سنجی مطالعات امکان 

 طرح احداث کارخانه تولید کارتهای اعتباری هوشمند در استان گیالن  تجهیزات پیشرفته چاپ جهان روش 

 طرح احداث واحد چاپ افست در شهر کرد چاپ جهان بین 

 طرح توسعه محصوالت و ظرفیت تولید قطعات خودرو  شرکت سازه يدک سحر

 طرح تولید مجموعه درپوش موتور نیسان شرکت نامكو

 فرمامیدمتیل دی ( فني، مالي و اقتصادی تولید FSسنجي نهايي )مطالعات امكان پتروشیمي  دستيشرکت گسترش صنايع پايین 

 ايي قوای محرکه خودرو جهت دريافت تسهیالت سنجي تولید قطعات پوستهمطالعات امكان شرکت فرآيند ابتكار امین 

 های مصنوعي چوب در استان فارس طرح تولید روکش ريزان فارسشرکت چوب 

 ظرفیت ، جهت دريافت تسهیالت مالي طرح اصالح ساختار و توسعه محصوالت و  شرکت صنايع يخچال سازی لرستان

 سنجي طراحي و تولید سازه کوره های پتروشیميمطالعات امكان شرکت ايرکست شاونبرگ 

 سنجي احداث کارخانه تولید کانتینر در منطقه سلفچگانمطالعات امكان شرکت امید سیر ايرانیان

 خودرو در استان زنجان ژ موتور طرح احداث کارخانه مونتا شرکت نیرو خودرو آسیا 

 طرح توسعه واحد تولید قطعات آلومینیومي خودرو  شرکت کیان خودرو 

 طرح توسعه کارخانه تولید قطعات فورج در خمین شرکت رافكو 

 سنجي طرح تولید جامدات داروييمطالعات امكان شرکت ايران ناژو 

 طرح تولید گاز شیرين بي بو  شرکت البرز گاز

 طرح توسعه کارخانة تولید چرم مصنوعي شرکت سپهر چرم 

 طرح انتقال خطوط ماشین کاری شرکت همگام 

 طرح ايجاد کارخانه فیلم های پلیمری  شرکت مهتاب سمن

 مطالعات و مشاوره احداث کارخانه تولید زينک تعاوني سازندگان کلیشه و لیتوگراف 

 اجرا شده ذوب فلزات مطالعات اقتصادی و توجیه پذيری پروژه  شرکت ذوب بريس

 مطالعات فني ، اقتصادی و مالي طرح افزايش عمق ساخت دينام  شرکت پويا صنعت گلپايگان 

 های توربین طرح توسعه تولید پره شرکت پرتو )گروه مپنا( 

 های راديال طرح تولید استیل کورد برای الستیک  شرکت بارز استیل )الستیک بارز(

 مطالعات فني ، اقتصادی و مالي طرح تولید مواد شیمیايي ساختمان شرکت تارا بتون

 طرح توسعه چاپخانه  موسسه پیک فرهنگ 

 طرح توسعه مرکز اسقاط بازيافت خودروهای فرسوده )درجة يک(  شرکت آرين پاژ 

 طرح ايجاد مرکز اسقاط بازيافت خودروهای فرسوده )درجة دو( شرکت راه ابريشم نوين 

 طرح احداث کارگاه چاپ سیلک  وصال جانان شرکت پرتو 

 طرح انتقال و توسعه کارخانه تولید قطعات خودرو  شرکت مهندسي خور

 سنجي طرح احداث کارخانه تولید قطعات و تعمیر توربین مطالعات امكان شرکت توربین ماشین خاور میانه

 طرح احداث کارخانه تولید گازهای صنعتي  شرکت ممتاز بل گستر

 سنجي به منظور تأمین منابع مالي ايجاد مرکز لجستیكي پريلیسه در بالروسطرح مطالعات امكان شرکت کیسون 

 سنجي طرح توسعه محصوالت کارخانه داروسازی مطالعات امكان شرکت داروسازی اکسیر 

 طرح احداث کارخانه تولید پره توربین شرکت مهندسي مواد کاران

 سنجي طرح تولید مواد اولیه و مكمل های داروئي و خوراکي مطالعات امكان امرتات ايرانیانشرکت ايده پردازان 

 سنجي به منظور تولید مواد اولیه پیتید مشاوره و مطالعات امكان شرکت داروئي آترا

 سنجي به منظور تولید مواد اولیه پچ پوستي مشاوره و مطالعات امكان شرکت داروئي آترا

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 شرح پروژه کارفرما
 سنجی مطالعات امکان 

 OTRآالت سنگین در استان يزد سنجي طرح تولید تايرهای روکشي ماشینمطالعات امكان شرکت صنايع السیتک کوير میبد 

 طرح تولید منسوجات سازه ايي جهت طرح های عمراني  شرکت ژئو شبكه پارسیان 

 و کاربن لس(  LWCسنجي طرح توسعه ظرفیت و محصوالت )تولید کاغذهای مطالعات امكان شرکت کاغذ پارسارگاد 

 ستاره و مرکز تجاری مگنت در مینسک بالروس 5سنجي احداث هتل مطالعات امكان شرکت کیسون 

 تسهیالت از بانک ملتبرداری از کشتي باری برای دريافت سنجي خريد و بهرهمطالعات امكان شرکت شباهنگ سپهر آبادان 

 ABSسنجي فني ،اقتصادی و مالي تولید سیستم ترمز مطالعات امكان شرکت ماشین ابزار سپیده کوهرنگ 

 مطالعات احداث کارخانه تولید لوازم آرايشي با انتقال تكنولوژی از کره جنوبي بازرگاني سهراب

 طرح توسعة چاپخانة شرکت نامي نقش  شرکت چاپ نامي نقش

 های نیروگاهي و . . . طرح توسعه کارخانة تولید انواع توربین شرکت توگا )گروه مپنا(

 های کامپوزيت سقفيطرح احداث کارخانه تولید پوشش شرکت سپید بام سهند 

 سنجي طرح احداث کارخانه ساخت تجهیزاتمطالعات امكان شرکت انديشه پردازان کارآفرين 

 P.V.Cتهیه طرح مطالعات امكان سنجي تولید اتصالت  شرکت نوا پالستیک 

 های تزريقي در استان يزدمطالعات امكان سنجي طرح احداث کارخانه تولید سرم و فرآورده مجتمع داروئي آريا صمیم ايرانیان 

 آزاد اروندسنجي احداث کارخانه تولید متانول از مالس چغندر در منطقه مطالعات امكان شرکت فن آوران اروند 

 گذاری احداث مجتمع ايستگاهي مرتبط با خط دو مترو کرج سنجي و مشاوره سرمايهمطالعات امكان شرکت سابیر 

 بندی های بستهسنجي احداث کارخانه چاپ و المیناسیون سلوفان و لفافمطالعات امكان شرکت تكامل پالست دوستان 

 توسعه کارخانه جهت تولید قطعات خودرو سنجي طرح تهیه گزارش امكان شرکت آرين گداز 

 سنجي طرح توسعه کارخانه خودرو سواری چری و احداث خط رنگ در خراسان مطالعات امكان شرکت سناباد خورو توس

 سنجي طرح احداث کارخانه تولید نشاسته از ذرت در استان خوزستان مطالعات امكان شرکت کشت و صنعت گلوکوزان کرخه 

 سنجي طرح احداث کارخانه تولید ورق فوالدی پیش رنگ شدهمطالعات امكان ايمان صنعت پايا شرکت 

 سنجي طرح احداث کارخانه تولید کاغذ از باگاس در استان خوزستانمطالعات امكان شرکت کاغذ طاهر ايران 

 هواپیما های جديد سنجي طرح توسعه ناوگان از طريق خريد مطالعات امكان شرکت هواپیمايي تابان 

 سنجي طرح توسعه واحد تولید شاتون پرايدمطالعات امكان شرکت نصیر گیانگ

 سنجي طرح احداث کارخانه قطعات بتوني مطالعات امكان شرکت ثالث بنا سازه

 سنجي طرح تولید انواع چرم مصنوعي و ورقه های پالستیكيامكان شرکت سپهر چرم خاور میانه 

 سنجي طرح تولید انواع جرثقیل و وينچ امكان صنعت پارس نیزار شرکت دلتا 

 سنجي طرح تولید انواع اتوبوس شهری و بین شهری مطالعات امكان شرکت دامغان خورو برمي

 سنجي طرح تولید توسعه کارخانه چاپ و تولید جعبهمطالعات امكان شرکت هنر ثمین روز

 سنجي طرح تولید مقوای دوبلكس از ضايعات مطالعات امكان شرکت صنايع کاغذ و خمیر رادين

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید هدايای تبلیغاتي  شرکت تولیدی و صنعتي هديه سازان رئوف

 مطالعات امكان سنجي طرح ايجاد کارخانه ساخت قطعات نورد  شرکت کاوش ماشین کام

 امكان سنجي برای تصمیم گیری در سرمايه گذاری در صنعت هتل های زنجیره ایمطالعات  شرکت سرمايه گذاری بانک پارسیان

 مطالعات امكان سنجي برای تصمیم گیری در سرمايه گذاری در صنعت فروشگاه های زنجیره ای  شرکت سرمايه گذاری بانک پارسیان

 فروشگاه های زنجیره ای نجم خاور میانه مطالعات امكان سنجي  شرکت توان سرمايه پويا )بنیاد تعاون ناجا( 

 طرح توسعه و انتقال  کارخانه تولید انواع فنر های خودرو  شرکت فنر سازی زر 

 مطالعات امكان سنجي طرح احداث مجتمع تولید کک نفتي  شرکت پتروکک ايرانیان

 تجاری و توريستي پارسه لند در غرب تهران مطالعات امكان سنجي طرح احداث مجتمع عظیم  تفريحي ،  شرکت پارسه لند البرز 

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          
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 مطالعات امكان سنجي طرح احداث مجتمع تفريحي ، تجاری در آبهای بندر عباس شرکت  سرای آبي خلیج فارس 

 occسنجي طرح تولید مطالعات امكان مازندران شرکت صنايع چوب و کاغذ 

 OTRسنجي بازسازی تايرهای مطالعات امكان صنايع الستیک ارسالن

 بندی های بستهسنجي طرح تولید لفافمطالعات امكان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا 

 OTRسنجي طرح تولید و بازسازی تايرهای مطالعات امكان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا 

 سنجي طرح تولید و چاپ جعبه های بسته بندی مطالعات امكان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا 

 سنجي طرح تولید مواد شیمیايي ساختمان مطالعات امكان شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فردا 

 سنجي طرح احداث واحد تولید بتون آمادهمطالعات امكان  شرکت کوثر بتون رودهن

 مطالعات امكان سنجي طرح توسعه و تجهیز کلینیک کیمیاگر  کلینیک کیمیا گر 

 شرکت ارزيابي و سنجش مشتريان مهر خاور میانه 
همكاری و مشارکت در انجام مطا لعات و تهیه گزارش های امكان سنجي چندين طرح سرمايه گذاری برای بانک های 

 داخلي 

 مطالعات امكان سنجي طرح فرآوری بسته بندی رطب مضافتي در سراوان  توسعه صنعت سازان مهر امید فردا

 از بازيافت ضايعات petمطالعات امكان سنجي طرح تولید ماده اولیه  پترو پلیمر بختیاری

 متالورژی در استان سمنانمطالعات امكان سنجي طرح احداث کارخانه تولید کک  کک سازان تام

 ( جهت پروژه های اکتشافي ذخاير معدني ايران RCمطالعات امكان سنجي دستگاه حفاری جريان معكوس ) مهندسي ژيزمان کاوش 

 مطالعات امكان سنجي مجتمع بین راهي خاطره جاويدان  خاطره جاويد طايقان 

 مجتمع مسكوني مطالعات امكان سنجي طرح ساخت  فراساز ابنیه و پل

 CPPو  BOPETامكانسنجي طرح تولید فیلم  زرين آرال جهان

 مطالعات امكان سنجي طرح توسعه خطوط توايد افزايش خط تولید ماءالشعیر از مالت  شهد گستر بندر 

 يک(مطالعات امكان سنجي طرح احداث سايت تولید خودرو سمند در استان کرمانشاه )فاز  ايران خودرو کرمانشاه

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید فیلم های بسته بندی و چاپ شرکت نانوپالست پارسه

 تن 12000مطالعات امكان سنجي طرح احداث مجتمع ساخت سازه های دريايي تا ظرفیت  شرکت صنايع دريايي ساحل اروند 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید کاغذ از خمیر شرکت کاغذ سازی نصیر

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید کود آلي و بیولوژيكي  برادران اصحابي 

 PVCو  PPمطالعات امكان سنجي طرح تولید لوله و اتصاالت  شرکت پاساب گستر شیراز

 مطالعات امكان سنجي طرح توسعه تولید انواع چرم مصنوعي و ورقه های پالستیكي شرکت سپهر چرم خاور میانه 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید سولفات آمونیم  پژوهان خاور شیمي کیمیا 

 مطالعات امكان سنجي طرح توسعه انواع اليي بي بافت  شرکت ملک چرم امروز 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید چیپس میوه  شرکت ثالث بنا سازه

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید ساالد آماده شرکت ثالث بنا سازه

 مطالعات امكان سنجي طرح احداث سیلوی دانه های روغني )غالت( در بنادر شمال شرکت آگرو تامین 

 A340 - 300فروند هواپیمايي ايرباس  3مطالعات امكان سنجي خريد  صنايع هواپیمايي ماهان

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید گرانول چسب پالست آقای احمد مسیح شريعتمدار 

 مطالعات امكان سنجي طرح ايجاد کارخانه طراحي و مونتاژ دستگاه پرس  هادی جلیل القدرآقای سید 

 DIPو    OCCطرح توسعه خطوط تولید خمیر   مطالعات امكانسنجي  صنايع چوب و کاغذ مازندران 

 طرح تولید انواع جرثقیل های صنعتي و خاص  مطالعات امكانسنجي  دلتا صنعت پارس نیزار 

 مطالعات امكانسنجي طرح خريد و بهره برداری کشتي های حمل متانول نقل پتروشیمي مهندسي حمل و 

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          
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 فوالد در شهرستان خمینمطالعات امكانسنجي طرح تولید ورق های عريض فوالدی ، آهن اسفنجي و ذوب  فوالد آفتاب خمین 

 مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد کارخانه تولید کاغذ تحرير  آقای نعیم اصغری

 4منطقه  –مطالعات امكانسنجي و  بررسي فرصتهای سرمايه گذاری مجتمع فرهنگي ورزشي استقالل  سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 7منطقه  –مطالعات امكانسنجي و  بررسي فرصتهای سرمايه گذاری مجتمع کودک  سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 9منطقه  –مطالعات امكانسنجي و بررسي فرصتهای سرمايه گذاری پارکینگ تیموری   سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 10منطقه –مطالعات امكانسنجي و  بررسي فرصتهای سرمايه گذاری مجتمع تجاری زينبیه  سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 17منطقه  –مطالعات امكانسنجي و  بررسي فرصتهای سرمايه گذاری مجتمع تجاری اداری محمدی  سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 19منطقه  –شهر آفتاب  1مطالعات امكانسنجي و  بررسي فرصتهای سرمايه گذاری پروژه هتل  سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 مطالعات امكانسنجي و بررسي تغییر کاربری ساختمان شهرداری سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران 

 مطالعات امكان سنجي طرح بسته بندی خرما خانم طاهره خزاعي 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید آجر تمام اتوماتیک با کوره تونلي بهزاد زرين زابل شرکت 

 مطالعات امكان سنجي طرح احداث کارخانه چوب پالست سیسكوه 

 مطالعات امكان سنجي طرح تولید گازهای صنعتي شرکت تولیدی صنايع شیمیايي ممتاز بل گستر 

 OCCمطالعات امكان سنجي طرح توسعه  صنايع چوب و کاغذ مازندران 

 مطالعات امكان سنجي طرح تكمیلي ايمپلنت های استخواني پويان طب هگمتانه

 مطالعات امكانسنجي طرح خريد يک فروند کشتي صیادی  آقای امیر حسین بصام تبار 

 الينر و کرافتمطالعات امكانسنجي طرح احداث کارخانه تولید کاغذ  آقايان نبات چیان و علیرضايي

 مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد مجتمع لجستیكي در منطقه آزاد اروند  شرکت کیسون 

 مطالعات امكانسنجي طرح توسعه شرکت به منظور انجام تستهای مرتبط با استانداردهای صنعت خودرو  ايتراک 

 A330-300مطالعات امكانسنجي طرح توسعه ناوگان هوايي  از طريق  خريد سه فروند اير باس  هواپیمايي تابان

 K 320مطالعات امكانسنجي طرح توسعه از طريق خريد تجهیزات دسترسي به میزان  مخابرات استان تهران 

 PETمطالعات امكانسنجي طرح ايجاد واحد تولید پريفرم  صنايع غذايي نوشگوار

 مطالعات امكانسنجي طرح توسعه محصوالت دارويي و بهداشتي  شرکت ايران ناژو

 مطالعات امكانسنجي طرح توسعه چاپ انواع جعبه لوکس و لیبل شرکت ترام چاپ سپاهان 

 نقل درياييمطالعات امكانسنجي طرح ايجاد شرکت حمل و  آقای سعید جابريان 

 مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد مجتمع اقامتي و پذيرايي  شرکت ارسالن گستر شرق

 مطالعات امكانسنجي طرح خريد کشتي زيردريايي تفريحي  شرکت پلیكان گشت کیش 

 مطالعات امكانسنجي طرح تولید گرانول پي وی سي و قطعات تزريقي پزشكي شرکت فامد پالست پويان 

 مطالعات امكانسنجي طرح توسعه کلینیک تخصصي شبانه روزی کیمیاگر تخصصي کیمیاگر کلینیک 

 مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد بیمارستان تختخوابي مهر آئین لواسان  شرکت رهاورد سالمت لواسان

 مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد واحد چاپ لیبل شرکت نقش ستاره جهانبین 

 مطالعات امكانسنجي و پیشنهاد کاربری زمین  در منطقه  يک تهران  شرکت نورينكوه 

 طرح احداث تاسیسات تصفیه خانه آب شهر سلماس شرکت صنعت تصفیه روشناب 

 مطالعات امكانسنجي طرح تولید مواد اولیه دارويي  شرکت نگین دارو نو آور 

 ويتامینمطالعات امكانسنجي طرح تولید   شرکت دارويي درسا دارو 

 BOTمطالعات امكانسنجي طرح ايجاد تصفیه خانه فضالب مالرد به روش  شرکت مهراب تصفیه 

 مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد کارخانه بسته بندی و فرآوری خشكبار و حبوبات شرکت جهان نگین آرشا

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          
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 مگاواتي بند عباس  240مطالعات امكانسنجي طرح تكمیل نیروگاه  شرکت توسعه برق غدير اکسین 

 مطالعات امكانسجي طرح توسعه خطوط تولید قرص و کپسول  شرکت دارو سازی الحاوی 

 مطالعات امكانسجي طرح ايجاد شهر سالمت شیراز شامل بخش های درمني، اقامتي و شهر بازی شرکت ساختماني مهندسي جهانپارس

 مطالعات امكانسجي طرح ايجاد نیروگاه خورشیدی فتوولتلئیک  ريسندگي و بافندگي مطهریشرکت 

 مگاواتي بندرعباس  235مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد نیروگاه  شرکت سرمايه گذاری برق و انرژی غدير

 سواری مطالعات امكانسنجي طرح احداث واحد تولید کاتالیست خودرو  شرکت پیشرو سالمت راز 

 مطالعات امكانسنجي طرح احداث هتل آپارتمان در توابع شانديز شرکت تعاوني خدمات توسعه گردشگری ابرده

 مطالعات امكانسنجي طرح توسعه تولید لوله های فوالدی  شرکت گروه صنعتي سپاهان 

 کابین امام رضامطالعات امكانسنجي طرح احداث  مجموعه تفريحي توريستي تله  مجتمع تفريحي زشک مشهد 

 مطالعات امكانسنجي طرح انتقال و توسعه مجموعه های خودرو  شرکت اورند پالستیک

 مطالعات امكانسنجي تسهیالت تكمیلي طرح احداث کارخانه تولید گندله شرکت مادکوش

 مطالعات امكانسنجي تكمیل ساختمان دامپزشكي  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

 مطالعات امكانسنجي طرح تولید باتری خودرو  الكتريک ارگ شرکت آرمان 

 مطالعات امكانسنجي طرح تعمیر موتورهای هوايي شرکت  مهندسي و ساخت توربي مپنا

 مطالعات امكانسنجي طرح احداث مجتمع کشتي سازی  شرکت پترو فالت اروند

 مطالعات امكانسنجي طرح توسعه و نوسازی کارخانه داروسازی  شرکت فرآورده های دارويي نوترکیب 

 مطالعات امكانسنجي طرح تولید آب از رطوبت هوا  شرکت کیش رو آبي خاورمیانه 

 مطالعات امكانسنجي طرح تولید پوشک و نوار بهداشتي  شرکت کهن تجارت رايكا

 کارخانه جعبه های مقوايي و ساک مقوايي مطالعات امكانسنجي طرح ايجاد  شرکت رنگین بسته نقش جهان 

 تن گندله مازاد بر ظرفیت موجود  2.5به منظور تولید   2مطالعات امكانسنجي فاز   شرکت مادکوش 

 امكانسنجي طرح احداث مزرعه پرورش ماهیان گرم آبي  شرکت سرمايه گذاری امین اعتماد 

 احداث ساختمان  شرکت های عضو پارکامكانسنجي طرح  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

 امكانسنجي طرح احداث برج فناوری دامپزشكي پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 امكانسنجي طرح احداث کارخانه و تولید دستگاه های سي تي اسكن شرکت احیا درمان پیشرفته 

 ترکیبي بند عباسمگاواتي سیكل  240بروزرساني طرح نیروگاه  شرکت غدير اکسین 

 امكانسنجي احداث ساختمان اداری در خیابان آفريقا  بانک ايران اروپا 

 امكانسنجي طرح تولید میلگرد آلیاژی شرکت آرما

 امكانسنجي طرح تولید شفتهای روکش کروم شرکت راد پوشش سخت کار

 امكانسنجي طرح تكمیل تولید نخ پلي استر ويسكوز شرکت مهباد میالن 

 امكانسنجي احداث تاسیسات و مخازن سوخت در بندر چابهار  شرکت پتروسازان لیپار 

 شیراز  -امكانسنجي احداث مجتمع میان راهي در آزادراه اصفهان سرمايه گذاری امین اعتماد 

 امكانسنجي طرح تولید کارتن  شرکت ترام چاپ سپاهان

 مواد اولیه شیمیاييامكانسنجي طرح تولید  شرکت شیمي و پتروشیمي وستا 
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 مشاوره سرمايه گذاري و تأمین مالی 
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 مشاوره تامین مالی 

 مشاوره مديريت در زمینه مديريت کنترل و پیگیری طرح توجیهي  شرکت آماده لذيذ

 ماشین آالت کارخانهتامین  شرکت صفر تاصد صنعت ايرانیان 

 تامین ماشین آالت کارخانه شرکت تولیدی صنايع شیمیايي ممتاز بل گستر 

 طرح تأمین منابع مالي برای توسعه صنعت چاپ و احداث شهرک چاپ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 EPCCارائه خدمات مشاوره به منظور تسهیل در گشايش اعتبار اسنادی قرارداد  شرکت کود شیمیايي اوره لردگان

 انجام خدمات مديريت طرح برای احداث و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ الينر و کرافت از مرحله اولیه تا انعقاد مشارکت مدني  آقايان نبات چیان و علیرضايي

 سنجی  مقدماتیمطالعات امکان 

 تهیه طرح مطالعات فني و اقتصادی تولید مقاطع آهني به روش نورد داوود اسماعیليآقای 

 سنجي فني، مالي اقتصادی تولید آنیلین و نیترو بنزنمطالعات امكان دستي پتروشیميشرکت گسترش صنايع پائین

 فرمامیدمتیل مالي اقتصادی تولید دی ( فني، PFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان شرکت گسترش صنايعپائین دستي پتروشیمي 

 ديده از زلزله بم پروژه تعیین خسارت و میزان هزينه الزم برای بازسازی صنايع آسیب  بانک صنعت و معدن 

 ارزيابي طرح بسته بندی گوشت بنیاد جانبازان 

 ( طرح های کوچک در شعب بانکPFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان بانک صنعت و معدن 

 ( طرح تولید نمای کامپوزيت آلومینیومPFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان گذاری ملتشرکت سرمايه 

 ( طرح تولید خانه های پیش ساخته PFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان گذاری ملتشرکت سرمايه 

 ساختماني( طرح تولید مصالح سبک PFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان گذاری ملتشرکت سرمايه 

 GRPهای ( طرح تولید لولهPFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان گذاری ملتشرکت سرمايه 

 سازیآالت راه( طرح تولید ماشینPFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان گذاری ملتشرکت سرمايه 

 آالت کشاورزی ماشین( طرح تولید PFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان گذاری ملتشرکت سرمايه 

 سنجي مقدماتي طرح احداث کارخانه تولید موتورهای ديزلي خودرو سواری مطالعات امكان شرکت رخش خودرو ديزل 

 گذاری طرح احداث مجتمع میان راهي استان سمنان سنجي و مشاوره سرمايهمطالعات امكان گروه سرمايه گذاری عباسي

 های صنعتيسنجي طرح احداث کارخانة تولید نانمطالعات امكانطرح  مهندس دانائي مقدم و شرکاء 

 مطالعات امكان سنجي احداث کارخانه تولید قطعات آلومینیومي به روش دايكست با مشارکت شريک خارجي  شرکت کیان خودرو 

 واحدی در بندر عباس  6500مطالعات امكان سنجي احداث مجمتمع  گروه ساختماني مجلل 

 مطالعات امكان سنجي سرمايه گذاری در فروشگاهای زنجیره ايي سرمايه پويا شرکت توان 

 مطالعات بررسي وضع موجود و طرح توسعه شرکت شرکت گروه بهداشتي فیروز

 مطالعات امكان سنجي احداث کارخانه ذوب فلزات در عراق  شرکت عصر رافدان شفق 

 تجهیزات حفاری صنعت نفت مطالعات امكان سنجي طرح ساخت  شرکت ايران استیل 

 JQCدستگاه کامیون  700( برنامه ريزی و تحلیل مالي واردات  PFSسنجي مقدماتي )مطالعات امكان شرکت ماد خودرو ديزل 

 مطالعات امكانسنجي مقدماتي ايجاد خط سوم تولید کاغذ چند اليه صنايع چوب و کاغذ مازندران 

 مطالعات امكانسنجي مقدماتي ايجاد پااليشگاه تولید گازوئیل ، نفتا ،قیر و اسالک واکس نفتيصندوق توسعه صادرات فرآورده های 

 مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرح احداث مجتمع اداری و تجاری در جاده مخصوص تهران کرج آقای پیام خلیلي و کورش همتي

 گردشگری در شهرستان نور مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرح احداث مجتمع  علیرضا محمدی

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی، مهندسی و تأمین تکنولوژي

 شرح پروژه کارفرما

 سازی و توسعه شرکت قالبسازی تكوين اوت و سايت پالن برای بهینهطراحي لي مجتمع کارآفرينان صنايع )سازمان صنايع ملي ايران( 

 کارهای ارتقاء کارآيي در کارخانجات تولیدی و صنعتي آزمايشمطالعات بررسي وضع موجود و ارائه راه کارآفرينان صنايع )سازمان صنايع ملي ايران( مجتمع 

 شرکت تولیدی دنده فن آور 
مجموعه در سال و   300.000تهیه طرح توسعه خط تولید چرخ دنده های گیربكس پرايد جهت دستیابي به ظرفیت 

 طراحي لي اوت خط مذکور

 شرکت کفش فارس )گروه صنعتي ملي(
های ستادی و پشتیباني طرح ادغام شرکتهای تولید کننده کفش و شرکتهای اوت خطوط تولیدی و بخشطراحي لي

 زيره و کائوچو ملي. 

 های اجرايي اوت استقرار و نقشهليطرح تجمیع ظرفیت تولید زيره مورد نیاز گروه صنعتي ملي و طراحي  شرکت زيرۀ ملّي 

 های اداری و ستادی شرکت کفش ملي و گروه صنعتي ملي در انتقال به مجموعه مهرآبادطرح چیدمان بخش شرکت کفش ملي

 هاسازی و طراحي چیدمان واحدهای سازماني و  بخشبهینه  شرکت گروه صنايع کاغذ پارس

 سنجي برای انتقال کارخانه سیمان از امارات به چابهار مطالعات و بررسي های فني و تهیه طرح امكان گذاری منطقه آزاد چابهار شرکت مادر تخصصي توسعه ی سرمايه 

 فوت 20و  40طراحي محصول و خدمات مهندسي محصول کانتینر های  شرکت امید سیر ايرانیان

 (PCC)طراحي و مهندسي کانتینر خاص نیروگاهي  شرکت امید سیر ايرانیان

 طراحي کارخانه ساخت انواع مته و تجهیزات حفاری صنعت نفت  شرکت ايران استیل 

 بررسي و مطالعات استراتژيک به منظور ارتقاء و توسعه مرکز  مرکز پژوهش و مهندسي جوش ايران 

 PUو  EVAآالت تولیدی مطالعات فني انتخاب و بكارگیری ماشین شرکت سرپائي ملي 

 های بهینه برش چرم به منظور کاهش ضايعات و قیمت تمام شده . پروژه تحقیقاتي در خصوص روش گروه صنعتي ملّي

 مهندسي تولید و بهبود فرآيند در کارخانه کانتینر سازی شاب صنعت  شرکت امید سیر ايرانیان

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 

 مديريت و نظارت بر پروژه

 شرح پروژه کارفرما

 OTRهای ارائه خدمات مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمینه  ارائه خدمات  نظارت بر اجرای طرح ايجاد کارخانه روکش الستیک  شرکت روکش الستیک آريا

 و معدن نظارت بر مصرف منابع مالي و اجرای طرح  سرمايه گذاری ايجاد کارخانه محصوالت غذلیي ارائه گزارش نظارتي به بانک صنعت  شرکت توسعه صنايع غذايي رشد 

 non owenارائه خدمات مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمینه ارائه خدمات نظارت بر اجرای طرح احداث خط تولید منسوجات  شرکت نساجي ساويس دلیجان 

 نظارت بر اجرای طرح تولید فوالد فنر  شرکت صنعتي آلیاژ فنر امید 

 گزارش نظارتي طرح تولید مواد اولیه شكالتنظارت و ارائه  شرکت سايا تجارت الماس ارس 

 های خودرو نظارت عالیه بر اجرای طرح توسعه کارخانه تولید قطعات و مجموعه شرکت سازه يدک سحر

 نظارت عالیه بر اجرای طرح توسعه کارخانه تولید قطعات ريخته گری شرکت آرتا ذوب اردبیل

 تكمیل فعالیتهای بازسازیواحد جهت  16نظارت بر  واحدهای صنعتي بم 

 های مسكوني الله، مهر، اردالن، نور، پونه، امیر، سارينا، کسری، پیوند، ارسالن و . . . کنترل پروژه احداث مجتمع  مهندس جوزی و همكاران

 از گاز طبیعي  CO2نظارت و کنترل پروژه طرح  تولید گاز مايع  شرکت تراشان

 واحد صنعتي( 107نظارت بر بازسازی صنايع آسیب ديده از زلزله بم )شامل پروژه  بانک صنعت و معدن 

 ايي اين بانک های آذربايجان شرقي و زنجان به عنوان ناظر منطقههای صنعتي و معدني عهده شعب در استانها و طرحنظارت کلیه پروژه بانک صنعت و معدن 

 اصفهان، زنجان ، سمنان، کرجناظر منطقه ايي منتخب در شعب  بانک صنعت و معدن 

 طرح  30حدود  84های داخلي بانک صنعت و معدن در سال نظارت بر کلیه پروژه بانک صنعت و معدن 

 نظارت و کنترل پروژه ايجاد کارخانه مواد اولیه دارويي در سمنان شرکت دماوند دارو

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

 نظارت فیزيكي و مالي بر اجرای طرح تولید گچ ساختماني شرکت گچ سپید صبا 

 نظارت فیزيكي و مالي بر اجرای طرح ايجاد کارخانه چاپ لفاف های بسته بندی  شرکت پوشش چاپ ابهر

 LWCنظارت فیزيكي و مالي طرح تولید کاغذ  شرکت تولید کاغذ پاسارگاد

 نظارت فیزيكي و مالي طرح رنگ سازی  شرکت رونق رنگ نما 

 کنترل پروژه احداث مجتمع مسكوني گاندی شرکت تكناهید 

 کنترل پروژه احداث مجتمع مسكوني ديباحي شرکت تكناهید 

 انجمن پزشكان در منطقه شهران طبقه   24کنترل پروژه احداث برج های  مسكوني  شرکت تكناهید 

 نظارت فیزيكي و مالي بر اجرای طرح ايجاد کارخانه چاپ افست امید چاپ زنجان 

 نظارت بر اجرای فاز دو احداث کارخانة تولید وانت های خودرو ديار شرکت سازه 

 های شرکت نظارت و مونیتورينگ کلیة پروژه  شرکت ملي انفورماتیک

 نظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح احداث کارخانه فرآورده های معدني )دی کلسیم فسفات( شرکت گهر فسفات

 های تجاری نظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح انتقال و توسعه واحد تولید و چاپ فرم های تجاری ايرانشرکت فرم 

 برای تولید قطعات صنعتينظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح احداث کارخانه شرکت آپک  شرکت آپک 

 نظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح تولید مواد شیمیايي صابون شرکت پارس کیمیای طاهر 

 نظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح احداث کارخانه آجر سفالي  شرکت قزل تپراق آراز 

 تولید شیشه و پنجره دو جدارهنظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح احداث کارخانه  شرکت نگین لرستان

 نظارت مالي و فیزيكي بر اجرای طرح احداث کارخانه تولید قطعات کرکره شرکت ديدگاهان غرب

 نظارت مالي و فیزيكي طرح احداث کارخانه چاپ و المیناسیون سلوفان و لفاف های بسته بندی  شرکت تكامل پالست دوستان 

 مالي و فیزيكي طرح انتقال کارخانه نظارت  شرکت پروفیل سازان اجاق

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 مديريت و نظارت بر پروژه

 شرح پروژه کارفرما

 نظارت مالي و فیزيكي طرح احداث کارخانه ساخت ماشین آالت و تجهیزات فرآوری معدن  شرکت رويان صنعت ايرانیان

 نظارت مالي و فیزيكي طرح احداث واحد صنعتي شرکت در استان قم شرکت پروشات در مرکزی 

 واحدی در  استان خراسان  255کنترل پروژه احداث مجتمع   شرکت فام 

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید آجر سفال شرکت اونیكس سفال

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید پودرهای میكرونیزه  شرکت آسیا پودر آژينه 

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید قطعات خودرو  مهندسي خورشرکت 

 های نانو نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید رنگ شرکت نانوگستر شكوه قم 

 های استخوانينظارت مالي و فیزيكي طرح تولید ايمیلنت شرکت پويان طب همگتانه

 میوه تازهنظارت مالي و فیزيكي طرح تولید آب  شرکت صبا شهد پاسارگاد 

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید لوازم آرايشي و بهداشتي شرکت بهداران طب سلفچگان 

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید انواع قیرهای نفتي  شرکت فومن شیمي گستر 

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید نخ پلي استر و ويسكوز شرکت مهباد میالن 

 نظارت مالي و فیزيكي طرح تولید پلي استايرن انبساطي  استايرن سهند شرکت صنايع تولیدی پلي 

 نظارت بر اجرای طرح توسعه تولید فرآورده های غذايي آماده طبخ  شرکت پاک تلیسه 

 نظارت بر اجرای طرح احداث واحد تولید شیشه سبک  شرکت شیشه سازی مینا 

 در شهرک شكوهیه قم نظارت بر اجرای طرح هات سل  شرکت فني پرتو نمای طلوع

 نظارت بر اجرای طرح تولید کارخانه آجر سفال در لوشان  شرکت آجر سفال آشیان

 نظارت بر اجرای طرح تولید سازه های سبک فوالدی و سقف های موج دار شرکت ايده پردازان صنعت ساختماني

 پروپان نظارت بر اجرای طرح تولید پلي پروپیلن از گاز  شرکت مهر پترو کیمیا 

 نظارت بر اجرای طرح تولید گازهای طبي و صنعتي شرکت پارسیا گاز آسیا فراز 

 نظارت بر اجرای طرح تولید بیلت از قراضه  شرکت الوند فوالد آريا 

 PCCنظارت بر اجرای طرح تولید کربنات کلسیم  شرکت پارس هستي آريا 

 ستون های فلزی نظارت بر اجرای طرح تولید  شرکت فوالد گستر آتنا 

 نظارت بر اجرای طرح تولید پودر الستیک  شرکت مهرفانه تجارت 

 نظارت بر طرح تكمیل کارخانه تولید ايمپلنت های استخواني شرکت پويان طب هگمتانه

 نظارت بر اجرای  طرح توايد کاغذ ال دبلیو سي  شرکت کاغذ پاسارگاد

 کارخانه تولید گندلهنظارت بر احداث طرح  شرکت مادکوش 

 نظارت بر اجرای تبديل قراضه به شمش صدرا ذوب

 نظارت بر طرح تولید انواع سس سداب سبز ايرانیان 

 نظارت بر اجرای طرح  احداث آب شیرين کن شهر کنگان شرکت نور ويژه

 GMPنظارت بر اجرای اصالح خطوط تولید دارو بر اساس استناندارد  شرکت درسا دارو 

 نظارت بر اجرای طرح احداث واحد تولید کود  شیمیايي اوره شرکت کود شیمیايي اوره لردگان

 نظارت بر اجرای طرح احداث کارخانه تولید  ظروف کريستال و کريستالین  شرکت زرين کاالی آسمان

 نظارت بر اجرای طرح توسعه تولید کپسول های ژالتیني ژالتین کپسول ايران شرکت تولید 

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

 نظارت بر اجرای طرح احداث واحد تولید شمش فوالدی  شرکت دژ پل آرين 

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 مديريت و نظارت بر پروژه

 شرح پروژه کارفرما

 نظارت بر اجرای طرح احداث تصفیه خانه آب شرب مهاباد  شرکت مهندسي طرح و توسعه اسپوتا

 نظارت بر اجرای طرح احداث پتروشیمي ايالم  شرکت پتروشیمي ايالم 

 نظارت بر اجرای طرح ذوب آهن قراضه شرکت تعاوني سرير صنعت پايتخت

 اقامتينظارت بر طرح ساخت بارج  شرکت پرشین لجستیک کیش 

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

 نظارت بر اجرای طرح تولید انواع فنر صنعتي شرکت صنعتي امید فنر 

 نظارت بر اجرای طرح تولید سود سوز آور جامد شرکت شگرف فیدار شیمي ساوا

 PETنظارت مالي و فیزيكي طرح احداث کارخانه تولید فیلم  شرکت پترو پلیمر شرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          



 

 

 

 پروژه هاي سفارشی 

 شرح پروژه کارفرما

 همكاری، نظارت و مشاوره توسط مشاور به شرکت درزمینه تاسیس و راه اندازی شرکت لیزينگ بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی  شرکت فرزانگان فارس نیكو 

 سازی ملي در شرکت تكوينهای قالبسازی و ماشینطرح انتقال و ادغام شرکت مجتمع کارآفرينان صنايع 

شرکت کفش فارس )گروه صنعتي 
 ملي(

 گیری اقتصادی در خصوص جايگزيني خدمات پیمانكاری درکلیه فعالیتهای شرکت و محاسبه و برآورد فاکتورهای تصمیم  انجام مطالعات فني و 

 Small Businessدر قالب  Vending Machineهای فروش خودکار سنجي استفاده از ماشینامكانمطالعات بازرگاني ايوا

 ( ATMهای خود پرداز بانكي )ريزی توسعه استفاده از دستگاه نیازسنجي و برنامهمطالعات ، بررسي   بانک صنعت و معدن 

 برداری از شعبه اين بانک در جزيره کیش (  به منظور ايجاد و بهرهBUSINESS PLANمطالعات و تهیه طرح تجاری) بانک صنعت و معدن 

 برای انبارهای شرکت مگاموتور  V.N.Aتهیه طرح و بررسي عمومي سیستم انبارداری  شرکت مگا موتور

 Car & Van pullingمسیريابي از طريق اينترنت برای اجرای طرح  مطالعات فني و اقتصادی جهت  هم شهرداری تهران

 سايت بانک صنعت و معدن  ارائه مشاورۀ فني برای طراحي وب شرکت ايران استاتیترا 

دماوند و  گذاری آتیه شرکت سرمايه 
 سازمان صنايع ملي ايران 

ارائه خدمات و ارائه سمینار در خصوص طرح بازاريابي واگذاری سهام شرکتها به بخش خصوصي برای مديران شرکت و تهیه طرح مقدماتي  
 پروژه 

 آالت مطالعات مقدماتي طرح صدور شناسنامه ماشین  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 سیستم جامع اطالعات واحدهای صنعتي کشور    Data Collectionبرای توسعه     Pilot Planخدمات  دانشگاه صنعتي شريف  

 های امكان سنجي با بانک صنعت و معدن  همكاری در تدوين فرآيند و فرمت تهیه طرح بانک صنعت و معدن 

 برداری از شعبه اين بانک در جزيره قشم بهره(  به منظور ايجاد و BUSINESS PLANمطالعات و تهیه طرح تجاری) بانک صنعت و معدن 

 مطالعات بازار تولید کارد آشپزخانه در عربستان سعودی  شرکت تیغه های فوالدی ايران 

 اقامتي در منطقة کرکج تبريز  – طرح فاز صفر احداث مجتمع تجاری  آيدين فوالد 

 گزارش طرح آمايش صنعت چاپمطالعات و تحقیقات به منظور تهیه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 کشي شناورها در بنادر کشور انجام مطالعات و تهیه مدل مالي به منظور برون سپاری عملیات راهنمايي و يدک سازمان بنادر و دريانوردی 

 ارزيابي طرح برای توثیق در بانک کشاورزی شرکت شیراز سرم 

 تحقیق و پژوهش  شرکت بازرگاني پترو اکسیر کیش

 ارزيابي احداث خطوط ارتباطي ) کابلي يا ريلي( در تپه های عباس آباد شرکت ستاره اطلس پارس 

 ارئه خدمات مشاوره در خصوص سرمايه گذاری شرکت بازرگاني پترو اکسیر کیش

 ارزيابي و پیشنهاد به سرمايه گذار برای مشارکت در کشتارگاه صنعتي دام  شرکت تعاوني فراگیر اينچه برون 

 همكاری نظام يافته در خصوص تهیه طرح های امكانسنجي، نظارتي و اعتبار سنجي به صورت برون سپاری يا در قالب همكاری مشترک  شرکت خدمات گستر رفاه پرديس 

 قرارداد مديريت پروژه در سامانه جامع خدمت رساني به اعضا و ساير مشتريان صندوق  صندوق ذخیره  بسیجیان 

)سازمان صنايع ملي  شرکت تكوين 
 ايران(

 تهیه طرح مطالعاتي برای ماموريت جديد شرکت تكوين

 ارزيابي و ارزش گذاری کارخانه تولیدی پوشش های پالستیكي و فیلم های چند اليه پلي اتیلن  بسپار شفاف پوشش

 ایتهیه برنامه و نیازهای افزايش به صورت مرحله  آور فن شرکت تولیدی دنده 

 و قراردادها انیاز کارفرما یبرخ ستیل          


