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

ايمیل Karbalaeifar@gmail.com :و info@comfar.org
سوابق تحصیلی
 کارشناسي مهندسي صنايع  -گرايش توليد صنعتي ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
((K.N.Toosi University of Technology

 کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی  -گرايش استراتژیهای توسعه صنعتي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
()Iran University of Science and Technology

مسئولیتهای سازمانی
مسئولیت فعلی:

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

 شركت سرمايهگذاریهای خارجي ايران  -ايفیک (وابسته به وزارتخانههای اقـتصاد ،خارجه و صنايع– متولي
سرمايهگذاریهای دولت ايران در خارج از كشور) ،كارشناس ارزيابي طرحهای سرمايهگذاری ( 5سال)
 مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتي شريف ،واحد توسعه الكترونیكي دانش ،مدير واحد ،مشاور ارزيابي
طرحهای صنعتي و مدرس كارگاه فرآيند امكانسنجي پروژههای صنعتي ( 3سال)
 سـازمان عـمرانـي منـاطـق شـهرداری تهـران ،معاونت برنامهريزی و توسعه شهری ،كارشـناس مطالعات
امكانسنجي پروژههای سرمايهگذاری ( 3سال)
 سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران (ايدرو)  ،معاونت توسعه صنايع پیشرفته ،مركز تخصصي حوزه
الكترونیک ،میكروالكترونیک و مهندسي پزشكي ،كارشناس امكانسنجي طرحهای صنعتي (از مهر  3 - 68سال)
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سوابق تدريس  :دوره آموزشی " ارزيابی طرحهای سرمايهگذاری با نرمافزار کامفار "COMFAR -
 وزارت صنايع و معادن ايران ( 2دوره)



































 دانشگاه صنايع و معادن ايران ( 2دوره)

سازمان صنايع و معادن استان بوشهر
سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان
سازمان صنايع و معادن استان چهارمحال و بختياری
سازمان صنايع و معادن استان قم
سازمان صنايع و معادن استان خراسان شمالي
سازمان صنايع و معادن استان زنجان
سازمان صنايع و معادن استان مرکزی
سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس(عسلويه)
منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني فلزی خليج فارس
شرکت طراحي مهندسي صنايع پتروشيمي (پيدک)
پتروشيمي کرمانشاه
پتروشيمي شازند ( 2دوره)
پتروشيمي مسجد سليمان
پااليشگاه گاز پارسيان (عسلويه-المرد)
شرکت توربو کمپرسور نفت
شرکت توسعه صنايع نفت و انرژی قشم
شرکت پارس خودرو
شرکت سايپا ديزل
شرکت توزيع برق استان تهران
وزارت نيرو  -پژوهشگاه نيرو
شرکت موننکو ايران – گروه مپنا ( 2دوره)
شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران
شرکت زرين معدن چاف
شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو)
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان
شرکت سيمان پارسيان
بانک سينا  -شرکت سرمايهگذاری توسعه سينا
بانک تجارت  -مديريت شعب استان خوزستان
بانک مسکن  -شرکت سرمايهگذاری مسکن جنوب
صندوق کارآفريني اميد – مديريت ارزيابي طرحها
سازمان بنادر و دريانوردی استان خوزستان
سازمان بنادر و دريانوردی استان هرمزگان ( 2دوره)
شرکت مادر تخصصي فرودگاههای کشور
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 دانشگاه صنايع و معادن ايران – واحد اهواز ( 2دوره)


































دانشگاه تهران  -دانشکده مديريت
دانشگاه تهران  -پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتي اميرکبير  -جهاد دانشگاهي ( 4دوره)
دانشگاه علم و صنعت  -جهاد دانشگاهي ( 3دوره)
دانشگاه صنعتي شريف – مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه صنعتي شريف – مرکز تجاریسازی
دانشگاه صنعتي شريف – جهاد دانشگاهي ( 2دوره)
دانشگاه صنعتي خواجه نصير – دانشکده صنايع ( 4دوره)
دانشگاه عالمه طباطبايي – دانشکده مديريت
دانشگاه عالمه طباطبايي – آموزشهای آزاد ( 2دوره)
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب  -دانشکده فني
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  -دانشکده فني
دانشگاه پيام نور يزد  -گروه اساتيد
دانشگاه پيام نور بابل  -دانشکده فني
دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ – تهران
دانشگاه غير انتفاعي خاتم – تهران
مجتمع فني تهران – شعبه سعادت آباد
سازمان عمران شهرداری تهران
شرکت سرمايهگذاری اميرمنصور آريا
شرکت سرمايهگذاری صبا ميهن
مرکز مطالعات و مشاوره وزارت تعاون
شرکت تلويزيون شهاب
شرکت کيميا پلي استر
شرکت بهپاک (توسعه صنايع بهشهر)
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين
شرکت گلسار فارس
شرکت بهين ارتباط مهر
شرکت سرمايهگذاری فجر شمس آتيه
شرکت آبانگاه صنعت
پژوهشگاه ابن سينا – دانشگاه شهيد بهشتي
شرکت فناپ – گروه مالي پاسارگاد
شرکت مخابرات استان بوشهر

پروژههای انجام شده در حوزه مطالعات امکانسنجی (اقتصادی ،فنی و مالی)
 مطالعات امکانسنجی جامع (مطالعات بازار ،فنی و مالی)
 طرح توليد خودروی الکتريکي ( - )E Vehicleدفتر همکاریهای فناوری رياست جمهوری
 طرح توليد ايربگ خودروهای سمند سورن ( )P2و مينياتور ( - )S81ايدرو
 طرح توليد ايربگ خودروی پژو پارس  -ايدرو
 طرح توليد گوشي تلفن همراه با برند  - Hyundaiايدرو
 طرح توليد تگهای  - RFIDايدرو
 طرح توليد سنسور دما و فشار  CNGخودرو  -ايدرو
 طرح توليد سيليکان متال و چانک سيليسيم  -ايدرو
 طرح توليد سلولهای خورشيدی -ايدرو
 طرح توليد  EMSخودرو برای خودروی مينياتور  -ايدرو
 طرح توليد ايموبياليزر خودرو ( - )Immoblizerايدرو
 طرح توليد المپهای  - LEDايدرو
 طرح توليد دستگاه الکتروکارديوگراف (- )ECGايدرو
 طرح توليد دستگاه پمپ سرنگ ( -)Syring Pumpايدرو
 طرح توليد دستگاه پالس اکسيمتر ( - )Puls Oximeterايدرو
 طرح توليد کنتورهای ديجيتال آب ،برق و گاز  -ايدرو
 طرح توليد باتریهای ليتيوم پليمری  -ايدرو
 طرح توليد انواع قطعات صنعتي– بخش خصوصي استان اردبيل
 طرح توليد کاشي و سراميک – بخش خصوصي استان يزد
 طرح توليد منابع تغذيه بدون وقفه ( – )UPSجهاد دانشگاهي علم و صنعت
 طرح احداث  01مرکز جمعآوری پالسمای خون – پژوهشگاه ابن سينا ،دانشگاه شهيد بهشتي
 طرح احداث پااليشگاه خون (توليد داروهای خاص)  -پژوهشگاه ابن سينا ،دانشگاه شهيد بهشتي
 طرح توليد انواع پارافين و هيدروکربن  -شرکت روانريز آذر  -استان آذربايجان شرقي
 طرح توليد واکسن مننژيت – شرکت دانش بنيان پروتئين نوترکيب سبحان – پارک پرديس
 طرح توليد امدیاف از باگاس – شرکت نئوپان البرز جنوب – استان خوزستان
 طرح توليد بتن و قطعات بتني پيشساخته  -منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس
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 طرح بينالمللي توليد خاويار پرورشي – طرح سرمايهگذاری مشتريک شيالت ايران و آلمان
 طرح توليد ورقهای سيماني موجدار بدون آزبست – بخش خصوصي
 طرح احداث مجموعه غذايي (فود کورت) جامع در شهر تهران – بخش خصوصي
 مطالعات مالی
 طرح توليد محصوالت دارويي (نوع کپسولي و تزريقي)  -پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 طرح ساخت مجتمع تجاری ،اداری ،فرهنگي ،مسکوني – بخش خصوصي
 طرح ساخت شهرک مسکوني – بخش خصوصي
 طرح توليد شن و ماسه و بتن – بخش خصوصي
 طرح توسعه توليد سرويسهای چيني بهداشتي – شرکت گلسار فارس
 طرح احداث مجموعه اوره آمونياک – پتروشيمي کرمانشاه
 طرح احداث مجموعه پتروشيمي – شرکت طراحي و مهندسي پتروشيمي 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 آيوان
 طرح توليد دستگاههای شهربازی – شرکت ارگ شادی آسيا
 طرح احداث شهرک سالمت در منطقه چابهار – بخش خصوصي
 طرح توليد خودرو  – MGHشرکت غرب استيل
 طرح احداث ايستگاه شارژ گازهای صنعتي و مايع در عسلويه – شرکت جنوب گاز
 طرح احداث واحد شيرينسازی گاز مايع در مرز ايران و پاکستان – بخش خصوصي
 طرح توليد کربنات کلسيم رسوبي – بخش خصوصي استان لرستان
 طرح توليد فوالد آلياژی (شمش و قطعات) – بخش خصوصي
 طرح احداث کارگاه خدمات تخصصي حفاری در منطقه آزاد خرمشهر – بخش خصوصي
 طرح احداث کارخانه توليد کاغذ و کارتن – شرکت ايران کارتن – استان تهران
 طرح احداث نيروگاه بادی – شرکت مهندسي پاک انرژی – استان قزوين
 طرح توليد مولد آب شرب – شرکت بهار محراب
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 طرح احداث مجموعه بازيافت الستيک خودرو – شهرک صنعتي ليا  -استان قزوين
 طرح توليد استندهای دارويي – شرکت زيست فناوری ملت – استان تهران
 طرح مرمت و بهرهبرداری از کاروانسرای مهر سبزوار – بخش خصوصي استان خراسان
 طرح مرمت و بهرهبرداری از بنای تاريخي شترگلوی ماهان – بخش خصوصي استان کرمان
 طرح توليد لولههای دقيق و پروفيل فوالدی درز جوش – شرکت فوالد فرس آسيا استان مرکزی
 طرح احداث کارخانه بازيافت کاغذ – بخش خصوصي استان تهران
 طرح احداث کارخانه جوجهکشي – بخش خصوصي دوربن خاش
 طرح پرورش مرغ گوشتي – شرکت ماکيان سرباز – استان سيستان و بلوچستان
 طرح مجتمع گردشگری – شرکت تمين خازون  -استان سيستان و بلوچستان
 طرح آزمايشگاه خدمات نمونهبرداری مغزه صنايع نفت و گاز – شرکت مکث بينالملل
 طرح احداث پااليشگاه مقياس کوچک – بخش خصوصي – منطقه آزاد ارس
 طرح احداث گاوداری فری استايل – بخش خصوصي استان سمنان
 طرح راهاندازی بازارچه پايانه خاوران – شرکت دنيای تجرت ماهان  -استان تهران
 طرح احداث مجتمع فرآوری سنگ آهن – بخش خصوصي – استان خراسان
 طرح احداث بيمارستان تخصصي زنان و زايمان  -شرکت زيست فناوری ملت – استان تهران
 طرح سيستم هوشمند خدماتي و درماني بيماران آی پي – شرکت هيوا فناوران اسپادانا
 طرح احداث نيروگاه زمين گرمايي – شرکت EZG
 طرح احداث ترمينال بارگيری و ذخيرهسازی سوخت – بندر اميرآباد بهشهر
 طرح احداث کارخانه پنبه پاککني – شرکت آرازوش اصالندوز
 طرح انتقال کارخانه سيمان درود – استان لرستان
 طرح احداث تعميرگاه کلينيک شاسي خودرو – بخش خصوصي  -استان تهران
 طرح رهاندازی انبار جهت نگهداری مواد غذايي در سردخانه ثابت دو مداره – بخش خصوصي
 طرح توليد بتن هوادار اتوکالو شده – بخش خصوصي – استان آذربايجان غربي
 طرح تبديل نيروگاه زاگرس کرمانشاه به سيکل ترکيبي
 طرح احداث نيروگاه خورشيدی  01مگاواتي – بخش خصوصي – استان قزوين
 طرح احداث واحد صنعتي توليد دستگاه و نوارهای سنجش قند ،کلسترول و تری گليسيريد خون
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 طرح احداث مجتمع مسکوني تعاوني مسکن بانکي – شرکت مهندسي اهرام
 طرح احداث هتل  5ستاره در استان قزوين – بخش خصوصي
 طرح احداث کارخانه توليد آهک در استان هرمزگان – بخش خصوصي
 طرح جايگزيني سيستم آبياری فضای سبز شهر تهران با آبياری قطرهای – شهرداری تهران
 طرح بازسازی و راهاندازی مجموعه توريستي فرهنگي در جزيره قشم – شرکت کيان پارس قشم
 طرح راهاندازی سامانه اينترنتي فروش صنايع دستي ايراني – شرکت هيرا
 طرح انتقال کارخانه توليد دوده صنعتي به منطقه آزاد اروند – شرکت کربن ايران
 طرح احداث نيروگاه خورشيدی – استان کرمان – شرکت بهين انرژی شفق
 طرح احداث جايگاه های بنزين تک سکو – شرکت سپنتا صنعت موتور فری رخ
 طرح توليد ورق های موجدار و رول پلي کربنات – شرکت نوآوران شاني پالستيک
 طرح احداث هتل چهار ستاره در شهر نجف کشور عراق – شرکت سرمايه گذاری مهر و ماه
 طرح نيروگاه خورشيدی  01مگاواتي در چابهار – شرکت فريزهند
 طرح کارخانه مرغ گوشتي  21هزار قطعه ای – استان سيستان و بلوچستان – شرکت دوربن
 طرح احداث کارخانه جوجه کشي با ظرفيت  01ميليون قطعه– استان سيستان و بلوچستان
 طرح مجتمع خدمات رفاهي – جزيره قشم – شهرداری سوزا
 طرح بزرگترين دهکده ورزشي گردشگری خاورميانه – استان البرز – شرکت نقش جهان گستر
 طرح توليد انواع پروفيل و بيلت آلومينيوم – استان مرکزی – شرکت ماهد آلومينيوم
 طرح احداث نيروگاه  5مگاواتي لندفيل زباله سوز – مشهد – شرکت صيناکو
 طرح توليد ماده شيرين کننده استويا – استان خوزستان – شرکت آلوسيس
 طرح واحد پرواربندی  211راسي گوساله – استان البرز – بخش خصوصي
 طرح توليد دستگاههای  CNCو  – PLCشرکت مهندسي کمال صنعت انديشه
 طرح احداث واحد اقامتي بين راهي و مرکز تفريحي – بخش خصوصي
 طرح توسعه توليد و توزيع قطعات جانبي و ايمني خودرو – شرکت پارس قطعه (ماجيکار ايران)
 طرح توسعه و تکميل بيمارستان تخصصي شهسوار – استان مازندران – بخش خصوصي
 طرح احداث کارخانه توليد کلبه های پيش ساخته – استان خراسان شمالي – شرکت آلوسيس
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