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مدیر و موسس گروه مطالعات سرمایهگذاریهای صنعتی
(مدرس و مشاور امکانسنجی پروژههای صنعتی)

آدرس دفتر:
تهران ،میدان آرژانتیـن ،خیابان الـوند ،بنبست آفـرین ،پالکــ  ،1طـبقه اول
فکس :

(+98-21) 89773079

تلفن همراه مدیر گروه:

(+98) 9127143770

پست الکترونیک :
وبسایت :

info@comfar.org
http://comfar.org

رزومه کاری و تحصیلی
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگي :اشكان كربالييفر
تلفن همراه07139172990 :
وبسايت http://COMFAR.org :

ايمیل Karbalaeifar@gmail.com :و info@comfar.org
سوابق تحصیلی
 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی  -گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی ،دانشگاه علم و صنعت
()Iran University of Science and Technology

 کارشناسی مهندسی صنایع  -گرایش توليد صنعتی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی
((K.N.Toosi University of Technology

مسئولیتهای سازمانی
مسئولیت فعلی:

 گـروه مـطالعات سـرمایهگـذاریهای صـنعتی ( ،)COMFAR.orgمـؤسس و مـدیر گـروه
(ارائه دهنده خدمات آموزشي و مشاوره در حوزه مطالعات امكانسنجي پروژههای صنعتي)
سوابق پیشین:

 مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتي شريف ،واحد توسعه الكترونیكي دانش ،مدير واحد و مدرس
كارگاه امكانسنجي پروژههای صنعتي ( 3سال)
 سـازمان عـمرانـي منـاطـق شـهرداری تهـران ،معاونت برنامهريزی و توسعه شهری ،كارشـناس مطالعات
امكانسنجي پروژههای سرمايهگذاری ( 3سال)
 سـازمان گـستـرش و نـوسـازی صـنايـع ايـران ،معـاونـت تـوسعـه صـنايع پیشرفته ،مركز تخصصي حوزه
الكترونیک ،میكروالكترونیک و مهندسي پزشكي ،كارشناس امكانسنجي پروژههای صنعتي ( 3سال و نیم)

سوابق تدريس در حوزه امکانسنجی پروژههای صنعتی و نرمافزار کامفار
مدرس دوره آموزشی " ارزیابی مالی طرحهای سرمایهگذاری با نرمافزار کامفار :"COMFAR -
 وزارت صنایع و معادن ایران ( 2دوره)

































سازمان صنایع و معادن استان بوشهر
سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان
سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختياری
سازمان صنایع و معادن استان قم
سازمان صنایع و معادن استان خراسان شمالی
سازمان صنایع و معادن استان زنجان
سازمان صنایع و معادن استان مرکزی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی فلزی خليج فارس
شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشيمی (پيدک)
پتروشيمی کرمانشاه
پتروشيمی شازند ( 2دوره)
پتروشيمی مسجد سليمان
پاالیشگاه گاز پارسيان (عسلویه-المرد)
شرکت توربو کمپرسور نفت
شرکت پارس خودرو
شرکت سایپا دیزل
شرکت توزیع برق استان تهران
وزارت نيرو  -پژوهشگاه نيرو
شرکت موننکو ایران – گروه مپنا
شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران
شرکت زرین معدن چاف
شرکت آلومينيوم ایران (ایرالکو)
شرکت خدمات مهندسی سيمان فارس و خوزستان
شرکت سيمان پارسيان
بانک سينا  -شرکت سرمایهگذاری توسعه سينا
بانک تجارت  -مدیریت شعب استان خوزستان
بانک مسکن  -شرکت سرمایهگذاری مسکن جنوب
صندوق کارآفرینی اميد – مدیریت ارزیابی طرحها
سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ( 2دوره)

 دانشگاه صنایع و معادن ایران ( 2دوره)

































دانشگاه تهران  -دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران  -پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتی اميرکبير  -جهاد دانشگاهی ( 4دوره)
دانشگاه علم و صنعت  -جهاد دانشگاهی ( 3دوره)
دانشگاه صنعتی شریف – مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف – مرکز تجاریسازی
دانشگاه صنعتی خواجه نصير – دانشکده صنایع ( 4دوره)
دانشگاه عالمه طباطبایی – دانشکده مدیریت
دانشگاه صنایع و معادن ایران – واحد اهواز ( 2دوره)
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب  -دانشکده فنی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  -دانشکده فنی
دانشگاه پيام نور یزد  -گروه اساتيد
دانشگاه پيام نور بابل  -دانشکده فنی
دانشگاه غير انتفاعی علم و فرهنگ – تهران
دانشگاه غير انتفاعی خاتم – تهران
سازمان عمران شهرداری تهران
شرکت سرمایهگذاری اميرمنصور آریا
شرکت سرمایهگذاری صبا ميهن
مرکز مطالعات و مشاوره وزارت تعاون
شرکت تلویزیون شهاب
شرکت کيميا پلی استر
شرکت بهپاک (توسعه صنایع بهشهر)
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين
شرکت گلسار فارس
شرکت بهين ارتباط مهر
شرکت سرمایهگذاری فجر شمس آتيه
شرکت آبانگاه صنعت
پژوهشگاه ابن سينا – دانشگاه شهيد بهشتی
شرکت فناپ – گروه مالی پاسارگاد
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
شرکت مخابرات استان بوشهر

فعالیتهای اجرايی در حوزه مطالعات امکانسنجی (اقتصادی ،فنی و مالی)
 مطالعات امکانسنجی جامع (مطالعات بازار ،فنی و مالی)
 طرح توليد خودروی الکتریکی ( - )E Vehicleدفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
 طرح توليد ایربگ خودروهای سمند سورن ( )P2و مينياتور ( - )S81ایدرو
 طرح توليد ایربگ خودروی پژو پارس  -ایدرو
 طرح توليد گوشی تلفن همراه با برند  - Hyundaiایدرو
 طرح توليد تگهای  - RFIDایدرو
 طرح توليد سنسور دما و فشار  CNGخودرو  -ایدرو
 طرح توليد سيليکان متال و چانک سيليسيم  -ایدرو
 طرح توليد سلولهای خورشيدی -ایدرو
 طرح توليد  EMSخودرو برای خودروی مينياتور  -ایدرو
 طرح توليد ایموبيالیزر خودرو ( - )Immoblizerایدرو
 طرح توليد المپهای  - LEDایدرو
 طرح توليد دستگاه الکتروکاردیوگراف (- )ECGایدرو
 طرح توليد دستگاه پمپ سرنگ ( -)Syring Pumpایدرو
 طرح توليد دستگاه پالس اکسيمتر ( - )Puls Oximeterایدرو
 طرح توليد کنتورهای دیجيتال آب ،برق و گاز  -ایدرو
 طرح توليد باتریهای ليتيوم پليمری  -ایدرو
 طرح توليد انواع قطعات صنعتی– بخش خصوصی استان اردبيل
 طرح توليد کاشی – بخش خصوصی استان یزد
 طرح توليد منابع تغذیه بدون وقفه ( – )UPSجهاد دانشگاهی علم و صنعت
 طرح احداث  01مرکز جمعآوری پالسمای خون – پژوهشگاه ابن سينا ،دانشگاه شهيد بهشتی
 طرح احداث پاالیشگاه خون (توليد داروهای خاص)  -پژوهشگاه ابن سينا ،دانشگاه شهيد بهشتی
 طرح توليد انواع پارافين و هيدروکربن  -شرکت روانریز آذر  -استان آذربایجان شرقی
 طرح توليد واکسن مننژیت – شرکت دانش بنيان پروتئين نوترکيب سبحان – پارک پردیس
 طرح توليد امدیاف – شرکت نئوپان البرز جنوب – استان خوزستان

 طرح توليد بتن و قطعات پيشساخته بتنی – استان هرمزگان
 مطالعات بازار
 طرح بينالمللی توليد خاویار پرورشی – طرح سرمایهگذاری مشتریک شيالت ایران و آلمان
 طرح توليد ورقهای سيمانی موجدار بدون آزبست – بخش خصوصی
 مطالعات مالی
 طرح توليد محصوالت دارویی (نوع کپسولی و تزریقی)  -پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 طرح ساخت مجتمع تجاری ،اداری ،فرهنگی ،مسکونی – بخش خصوصی
 طرح ساخت شهرک مسکونی – بخش خصوصی
 طرح توليد شن و ماسه و بتن – بخش خصوصی
 طرح توسعه توليد سرویسهای چينی بهداشتی – شرکت گلسار فارس
 طرح احداث مجموعه اوره آمونياک – پتروشيمی کرمانشاه
 طرح احداث مجموعه پتروشيمی – شرکت طراحی و مهندسی پتروشيمی شيراز
 طرح احداث کارخانه سيمان – شرکت سيمان پارسيان
 طرح احداث نيروگاه توليد برق و حرارت همزمان ( – )CHPطرح تحت مطالعه شرکت موننکو
 طرح پرتال جامع گردشگری کشور  -شرکت آیوان
 طرح توليد دستگاههای شهربازی – شرکت ارگ شادی آسيا
 طرح احداث شهرک سالمت در منطقه چابهار – بخش خصوصی
 طرح توليد خودرو  – MGHشرکت غرب استيل
 طرح احداث ایستگاه شارژ گازهای صنعتی و مایع در عسلویه – شرکت جنوب گاز
 طرح احداث واحد شيرینسازی گاز مایع در مرز ایران و پاکستان – بخش خصوصی
 طرح توليد کربنات کلسيم رسوبی – بخش خصوصی استان لرستان
 طرح توليد فوالد آلياژی (شمش و قطعات) – بخش خصوصی
 طرح احداث کارگاه خدمات تخصصی حفاری در منطقه آزاد خرمشهر – بخش خصوصی
 طرح احداث کارخانه توليد کاغذ و کارتن – شرکت ایران کارتن – استان تهران
 طرح احداث نيروگاه بادی – شرکت مهندسی پاک انرژی – استان قزوین
 طرح توليد مولد آب شرب – شرکت بهار محراب

 طرح احداث مجموعه بازیافت الستيک خودرو – شهرک صنعتی ليا  -استان قزوین
 طرح توليد استندهای دارویی – شرکت زیست فناوری ملت – استان تهران
 طرح مرمت و بهرهبرداری از کاروانسرای مهر سبزوار – بخش خصوصی استان خراسان
 طرح مرمت و بهرهبرداری از بنای تاریخی شترگلوی ماهان – بخش خصوصی استان کرمان
 طرح توليد لولههای دقيق و پروفيل فوالدی درز جوش – شرکت فوالد فرس آسيا استان مرکزی
 طرح احداث کارخانه بازیافت کاغذ – بخش خصوصی استان تهران
 طرح احداث کارخانه جوجهکشی – بخش خصوصی دوربن خاش
 طرح پرورش مرغ گوشتی – شرکت ماکيان سرباز – استان سيستان و بلوچستان
 طرح مجتمع گردشگری – شرکت تمين خازون  -استان سيستان و بلوچستان
 طرح آزمایشگاه خدمات نمونهبرداری مغزه صنایع نفت و گاز – شرکت مکث بينالملل
 طرح احداث پاالیشگاه مقياس کوچک – بخش خصوصی – منطقه آزاد ارس
 طرح احداث گاوداری فری استایل – بخش خصوصی استان سمنان
 طرح راهاندازی بازارچه پایانه خاوران – شرکت دنيای تجرت ماهان  -استان تهران
 طرح احداث مجتمع فرآوری سنگ آهن – بخش خصوصی – استان خراسان
 طرح احداث بيمارستان تخصصی زنان و زایمان  -شرکت زیست فناوری ملت – استان تهران
 طرح سيستم هوشمند خدماتی و درمانی بيماران آی پی – شرکت هيوا فناوران اسپادانا
 طرح احداث نيروگاه زمين گرمایی – شرکت EZG
 طرح احداث ترمينال بارگيری و ذخيرهسازی سوخت – بندر اميرآباد بهشهر
 طرح احداث کارخانه پنبه پاککنی – شرکت آرازوش اصالندوز
 طرح انتقال کارخانه سيمان درود – استان لرستان
 طرح احداث تعميرگاه کلينيک شاسی خودرو – بخش خصوصی  -استان تهران
 طرح رهاندازی انبار جهت نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره – بخش خصوصی
 طرح توليد بتن هوادار اتوکالو شده – بخش خصوصی – استان آذربایجان غربی
 طرح تبدیل نيروگاه زاگرس کرمانشاه به سيکل ترکيبی
 طرح احداث نيروگاه خورشيدی  01مگاواتی – بخش خصوصی – استان قزوین
 طرح احداث هتل  5ستاره در استان قزوین – بخش خصوصی
 طرح احداث واحد صنعتی توليد دستگاه و نوارهای سنجش قند ،کلسترول و تری گليسيرید خون
 طرح احداث کارخانه توليد آهک در استان هرمزگان – بخش خصوصی

