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  رزومه کاری و تحصیلی

 مشخصات فردی

  ر   ــفكان كربالييـنام و نام خانوادگي: اش

      COMFAR.orgوبسايت : 

                  031-32731430/  91039221تلفن دفتر:                07139172990تلفن همراه: 

 info@comfar.orgو   Karbalaeifar@gmail.com:ايمیل

 

 

  سازمانی  هایمسئولیت
 

 مسئولیت فعلی:

 های صنعتیگذاریرمایهـگروه مطالعات س (COMFAR.org ،)عاملو مدیر  گذاربنیان  

 (گذاریسرمايههای سنجي پروژهامكانمطالعات در حوزه  و آموزش مشاوره)ارائه دهنده خدمات 

 :سوابق پیشین

 های گذاریمتولي سرمايه –اقـتصاد )وابسته به وزارتخانه ايفیک -های خارجي ايران گذاریشركت سرمايه

 سال( 3گذاری )ی سرمايههادولت ايران در خارج از كشور(، كارشناس ارزيابي طرح

  مشاورواحدمدير  واحد توسعه الكترونیكي دانش، نعتي شريف،دانشگاه صمركز مطالعات تكنولوژی ، 

 (سال 3) های صنعتيامكانسنجي پروژهكارگاه فرآيند و مدرس  صنعتيهای ارزيابي طرح

  ،مطالعات كارشـناس ، و توسعه شهری ريزیبرنامهمعاونت سـازمان عـمرانـي منـاطـق شـهرداری تهـران

  (سال 3) گذاریهای سرمايهپروژه سنجيامكان

 تخصصي حوزه  مركز، پیشرفتهع ينامعاونت توسعه ص، )ايدرو(  رانسازمان گسترش و نوسازی صنايع اي

 (سال 3) ی صنعتيهاطرح سنجيكارشناس امكان ،الكترونیک، میكروالكترونیک و مهندسي پزشكي
 

 

 سوابق تحصیلی

 وسيــيرالدين طـشگاه صنعتي خواجه نصـنعتي، دانـگرايش توليد ص - کارشناسي مهندسي صنايع 

( (K.N.Toosi University of Technology 

 ايرانهای توسعه صنعتي، دانشگاه علم و صنعت گرايش استراتژی -اسي ارشد مديريت تکنولوژی کارشن 

(Iran University of Science and Technology) 
 
 

http://comfar.org/
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 "COMFAR  -افزار کامفار گذاری با نرمهای سرمایهطرحمالی ارزیابی  ": های آموزشی دوره
 

 ( 2وزارت صنايع و معادن ايران )دوره 

 ان صنايع و معادن استان بوشهرسازم 

 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 

 مرکز مطالعات و مشاوره  -ن وزارت تعاو 

 گذاری صبا ميهنشرکت سرمايه 

 گذاری اميرمنصور آرياشرکت سرمايه 

 گذاری فجر شمس آتيهشرکت سرمايه 

 کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين 

 )سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس)عسلويه 

 )شرکت طراحي مهندسي صنايع پتروشيمي )پيدک 

 پتروشيمي کرمانشاه 

 دوره( 2شازند ) پتروشيمي 

 پتروشيمي مسجد سليمان 

 المرد(-پااليشگاه گاز پارسيان )عسلويه 

 شرکت توربو کمپرسور نفت 

 شرکت توسعه صنايع نفت و انرژی قشم 

 پتروشيمي تبريز 

  گذاری توسعه سيناشرکت سرمايه -بانک سينا 

  مديريت شعب استان خوزستان -بانک تجارت 

  کن جنوبگذاری مسشرکت سرمايه -بانک مسکن 

  شرکت فناپ  -گروه مالي پاسارگاد 

  هامديريت ارزيابي طرح –صندوق کارآفريني اميد 

 برداری اماکن تاريخي و فرهنگيصندوق احياء و بهره 
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  شرکت ساختمان و عمران شهر پايدار –بانک شهر 

  پژوهشگاه نيرو -وزارت نيرو 

  دوره( 5گروه مپنا ) –شرکت موننکو ايران 

 استان تهران شرکت توزيع برق 

 شرکت بهين ارتباط مهر 
 

 شرکت پارس خودرو 

 شرکت سايپا ديزل 

 شرکت سيف خودرو 

 سازمان منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني فلزی خليج فارس 

 شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران 

 شرکت زرين معدن چاف 

 )شرکت آلومينيوم ايران )ايرالکو 

 انشرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزست 

 شرکت سيمان پارسيان 

 های نوين علوم زيستي ابن سينا پژوهشگاه فناوری 

 سازمان بنادر و دريانوردی استان خوزستان 

 ( 2سازمان بنادر و دريانوردی استان هرمزگان )دوره 

 های کشورشرکت مادر تخصصي فرودگاه 

 ( 2دانشگاه صنايع و معادن ايران )دوره 

  دوره( 2احد اهواز )و –دانشگاه صنايع و معادن ايران 

  دانشکده مديريت -دانشگاه تهران 

  پارک علم و فناوری -دانشگاه تهران 

  های الکترونيکيمرکز آموزش –دانشگاه تهران 

  دوره( 4جهاد دانشگاهي ) -دانشگاه صنعتي اميرکبير 

  دوره( 3جهاد دانشگاهي ) -دانشگاه علم و صنعت 

  لوژیمرکز مطالعات تکنو –دانشگاه صنعتي شريف 

  سازیمرکز تجاری –دانشگاه صنعتي شريف 

  دوره( 2جهاد دانشگاهي ) –دانشگاه صنعتي شريف 

  دوره( 6دانشکده صنايع ) –دانشگاه صنعتي خواجه نصير 
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  دانشکده مديريت –دانشگاه عالمه طباطبايي 

  دوره( 8های آزاد )آموزش –دانشگاه عالمه طباطبايي 

  انشکده فنيد -دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 

  دانشکده فني -دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 

  گروه اساتيد -دانشگاه پيام نور يزد 

  دانشکده فني -دانشگاه پيام نور بابل 

  تهران –دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ 

  تهران –دانشگاه غير انتفاعي خاتم 

  شعبه سعادت آباد –مجتمع فني تهران  

 رانسازمان عمران شهرداری ته 

 گذاری شهرداری بندرعباسسازمان سرمايه 

 شرکت گلسار فارس 

 شرکت آبانگاه صنعت 

 شرکت مخابرات استان بوشهر 

 شرکت تلويزيون شهاب 

 شرکت کيميا پلي استر 

 )شرکت بهپاک )توسعه صنايع بهشهر 

 )شرکت ديزل سنگين ايران )دسا 

 شرکت پگاه گلستان 

 دوره( 01) مپنا مير از گروههای عمومي با همکاری شرکت دوره 
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 (توجیهی هایتدوین طرحسنجی )های انجام شده در حوزه مطالعات امکانپروژه
 

  حوزه سالمت، تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی 

  )پژوهشگاه ابن سينا، دانشگاه شهيد بهشتي -طرح احداث پااليشگاه خون )توليد داروهای خاص 

 ( طرح توليد دستگاه الکتروکارديوگرافECG) -ايدرو 

 ( طرح توليد دستگاه پمپ سرنگSyring Pump)- ايدرو 

 (  طرح توليد دستگاه پالس اکسيمترPuls Oximeter) – ايدرو 

  پژوهشگاه ابن سينا، دانشگاه شهيد بهشتي –آوری پالسمای خون مرکز جمع 01طرح احداث 

 )انشگاه تهرانپارک علم و فناوری د  - طرح توليد محصوالت دارويي )نوع کپسولي و تزريقي 

  استان تهران –شرکت زيست فناوری ملت  –طرح توليد استندهای دارويي 

  بخش خصوصي –طرح احداث شهرک سالمت در منطقه چابهار 

  استان تهران –شرکت زيست فناوری ملت  -طرح احداث بيمارستان تخصصي زنان و زايمان 

  هيوا فناوران اسپاداناشرکت  –طرح سيستم هوشمند خدماتي و درماني بيماران آی پي 

 طرح احداث واحد صنعتي توليد دستگاه و نوارهای سنجش قند، کلسترول و تری گليسيريد خون 

  خصوصي بخش – مازندران استان –طرح توسعه و تکميل بيمارستان تخصصي شهسوار 

  شرکت طبفا -استان تهران  –طرح احداث کارخانه توليد اشياء اينترنتي بيمارستاني 

 شرکت پخش دارويي اکسير -استان تهران  –اث و افزايش ظرفيت انبار دارو طرح احد 

 شرکت مهرگان کبير ايرانيان –استان تهران  –های همودياليز طرح احداث کارخانه توليد صافي 

 هلدينگ شانا -استان تهران  –اندازی مراکز پروتز مو طرح راه 

  ازی فارابيشرکت داروس –طرح توليد محصوالت دارويي انکولوژی 

  پارک پرديس –شرکت دانش بنيان پروتئين نوترکيب سبحان  –طرح توليد واکسن مننژيت 

  طرح مراکز خدمات الغری با دستگاهCUTERA – Trusculpt ID – شرکت آفا 

 نفت، گاز و پتروشیمی 

  استان آذربايجان شرقي -شرکت روانريز آذر  -طرح توليد انواع پارافين و هيدروکربن 

 پتروشيمي کرمانشاه –داث مجموعه اوره آمونياک طرح اح 

  شرکت طراحي و مهندسي پتروشيمي شيراز  –طرح احداث مجموعه پتروشيمي 

  شرکت جنوب گاز –طرح احداث ايستگاه شارژ گازهای صنعتي و مايع در عسلويه 

  بخش خصوصي –طرح احداث کارگاه خدمات تخصصي حفاری در منطقه آزاد خرمشهر 
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 بخش خصوصي –سازی گاز مايع در مرز ايران و پاکستان احد شيرينطرح احداث و 

  منطقه آزاد ارس –بخش خصوصي  –طرح احداث پااليشگاه مقياس کوچک 

 المللشرکت مکث بين –برداری مغزه صنايع نفت و گاز طرح آزمايشگاه خدمات نمونه 

  کربن ايران شرکت –طرح انتقال کارخانه توليد دوده صنعتي به منطقه آزاد اروند 

 بندر اميرآباد بهشهر –سازی سوخت طرح احداث ترمينال بارگيری و ذخيره 

  رخ فری موتور صنعت سپنتا شرکت –طرح احداث جايگاه های بنزين تک سکو 

 شرکت سيمين تابان –استان لرستان  –پروپيلن طرح احداث مجتمع پتروشيمي توليد پلي 

 شرکت ساختمان و عمران شهر پايدار –ان فارس است –سکو  سوخت تک طرح احداث جايگاه 

 شرکت زرين پالست سپهر –استان بوشهر  –کربنات طرح احداث مجتمع توليد آمونيوم بي 

  گذاری صنعت نفتشرکت سرمايه –استان هرمزگان  –طرح واحد توليد کُک تاخيری 

  يانشرکت گروه توسعه نفت و گاز پارس –استان بوشهر  –طرح پااليشگاه سيراف 

  شرکت مشاور دانا –طرح مرکز مخازن گاز سراجه 

  شرکت مشاور دانا –طرح مرکز مخازن گاز شوريجه 

 گذاری صنعت نفتشرکت سرمايه -سازی گاز طبيعي در عسلويه طرح واحد مايع 

  شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان –طرح پااليشگاه سيراف 

 طرح واحد مايع( سازی گاز طبيعيLNG )– منطقه آزاد اروند -د نيرو شرکت هيرب 

  استان خوزستان –تندگويان شهيد طرح تصفيه بيوگاز و توليد برق در پتروشيمي 

  استان خوزستان –شرکت پتروکيميا ماناتاو  –طرح مجتمع توليد محصوالت جامد پتروشيمي 

 تفریحی، ورزشی، گردشگری و صنایع دستی 

  گذاری ايرانگردی و جهانگردیسرمايهشرکت  –طرح مجموعه اقامتي، گردشگری سد درودزن 

  شهرداری گرگان –طرح مجموعه اقامتي، تجاری، تفريحي ورزشي هزارپيچ گرگان 

  بخش خصوصي –طرح احداث مجموعه غذايي )فود کورت( جامع در شهر تهران 

  بخش خصوصي –طرح احداث مجتمع تفريحي، توريستي، تجاری در منطقه ساحلي شمال کشور 

 استان سيستان و بلوچستان -شرکت تمين خازون  –شگری طرح مجتمع گرد 

 بخش خصوصي استان کرمان –برداری از بنای تاريخي شترگلوی ماهان طرح مرمت و بهره 

 بخش خصوصي استان خراسان –برداری از کاروانسرای مهر سبزوار طرح مرمت و بهره 

  بخش خصوصي –منان استان س –طرح احداث منطقه نمونه گردشگری سد شاهچراغي دامغان 

  بخش خصوصي –جاده چالوس –طرح توسعه مجموعه تفريحي ورزشي اسنپ رفتينگ 
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 بخش خصوصي –استان گيالن  –گردی طرح احداث اقامتگاه چوبي بوم 

  شرکت آيوان  -طرح پرتال جامع گردشگری کشور 

 پارس قشمشرکت کيان  –اندازی مجموعه توريستي فرهنگي در جزيره قشم طرح بازسازی و راه 

 شرکت هيرا –اندازی سامانه اينترنتي فروش صنايع دستي ايراني طرح راه 

 استان تهران -شرکت دنيای تجرت ماهان  –اندازی بازارچه پايانه خاوران طرح راه 

  بخش خصوصي –ستاره در استان قزوين  5طرح احداث هتل 

  خصوصي بخش –طرح احداث واحد اقامتي بين راهي و مرکز تفريحي 

  ماه و مهر گذاری سرمايه شرکت –طرح احداث هتل چهار ستاره در شهر نجف کشور عراق 

  سوزا شهرداری – قشم جزيره –طرح مجتمع خدمات رفاهي 

  گستر جهان نقش شرکت – البرز استان –طرح بزرگترين دهکده ورزشي گردشگری خاورميانه 

  بخش خصوصي –استان اصفهان  –طرح احداث بازار بزرگ چند منظوره رسالت 

  بخش خصوصي –استان کهکيلويه و بوير احمد  –طرح احداث مجتمع گردشگری تنگه ماغر 

  بخش خصوصي –استان ايالم  –طرح احداث مجتمع گردشگری تفريحي دره وژدرون 

  بخش خصوصي –استان تهران  –طرح احداث هتل و مجتمع گردشگری آبعلي 

  گذاری ايرانگردی و جهانگردیشرکت سرمايه –طرح بازسازی هتل اليگودرز استان لرستان 

  شرکت آينده سازان رفاه پرديس  –ستاره در جزيره کيش  5طرح احداث هتل 

 مشارکت عمومي خصوصي سازمان نوسازی –برداری ميدانگاه اميرکبير تهران طرح تکميل و بهره 

  استان سمنان –شرکت سد، راه، ابنيه  –طرح مجموعه گردشگری سد دامغان 

 استان تهران –شرکت ميهن  –ح مجموعه ورزشي چندمنظوره اسالمشهر طر 

  مشارکت عمومي خصوصي شهرداری تهران –طرح مجموعه رستوراني درياچه چيتگر 

 صنایع آب و برق و نیروگاهی 

  استان قزوين –شرکت مهندسي پاک انرژی  –طرح احداث نيروگاه بادی 

  شفق انرژی بهين شرکت – کرمان استان –طرح احداث نيروگاه خورشيدی 

  شرکت بهار محراب  –طرح توليد مولد آب شرب 

  شرکت  –طرح احداث نيروگاه زمين گرماييEZG 

 ( طرح احداث نيروگاه توليد برق و حرارت همزمانCHP )– طرح تحت مطالعه شرکت موننکو 

  طرح تبديل نيروگاه زاگرس کرمانشاه به سيکل ترکيبي 

  استان قزوين –بخش خصوصي  –مگاواتي  01طرح احداث نيروگاه خورشيدی 
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  صيناکو شرکت – مشهد –مگاواتي لندفيل زباله سوز  5طرح احداث نيروگاه 

  مگاواتي  21طرح احداث نيروگاهCHP  شرکت صيناکو –استان مرکزی  –شهرک صنعتي کاوه 

  فريزهند شرکت –مگاواتي در چابهار  01طرح نيروگاه خورشيدی 

 شرکت ارتباطات زيرساخت -تهران  –کيلو واتي سازماني  511رشيدی طرح احداث نيروگاه خو 

  شرکت صيناکو –مگاواتي مجموعه مگامال تهران  6طرح احداث نيروگاه 

  شرکت ايران تابلو -استان البرز  –طرح توسعه کارخانه توليد تابلوهای برق 

 روه پترو انرژی شهرگ –استان مازندران  –برداری سيستم مديريت پسماند طرح احداث و بهره 

  شرکت صبا انرژی –مگاواتي انديمشک  546طرح احداث نيروگاه حرارتي 

  شرکت موننکو ايران –نادر مگاواتي ميل 51طرح احداث نيروگاه بادی 

  طرح احداث نيروگاهCHP  استان خراسان –شرکت صيناکو  –مجتمع تجاری آفتاب مشهد 

  شرکت صنعت ثبات پيام  –مگاواتي  21طرح احداث نيروگاه خورشيدی 

  مازندران –شرکت پايا فرآيند مرآت  –طرح واحد توليد انرژی و کمپوست از پسماند آلي شهری 

 و فلزی سیمان و صنایع معدنی 

 ايدرو - طرح توليد سيليکان متال و چانک سيليسيم 

  شرکت سيمان پارسيان –طرح احداث کارخانه سيمان 

  استان لرستان –طرح انتقال کارخانه سيمان درود 

 منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس   -ساخته طرح توليد بتن و قطعات بتني پيش 

 بخش خصوصي  –های سيماني موجدار بدون آزبست طرح توليد ورق 

 بخش خصوصي – طرح توليد شن و ماسه و بتن 

  بخش خصوصي –طرح احداث کارخانه توليد آهک در استان هرمزگان 

 استان خراسان –بخش خصوصي  –سنگ آهن  طرح احداث مجتمع فرآوری 

  استان آذربايجان غربي –بخش خصوصي  –طرح توليد بتن هوادار اتوکالو شده 

  بخش خصوصي استان لرستان –طرح توليد کربنات کلسيم رسوبي 

  پالستيک شاني نوآوران شرکت –طرح توليد ورق های موجدار و رول پلي کربنات 

 سازی اصفهانشرکت ماشين –ات کوره طرح توليد اسکلت فلزی و تجهيز 

 فوالد و صنایع آلیاژی 

  )بخش خصوصي  –طرح توليد فوالد آلياژی )شمش و قطعات 

 شرکت فوالد فرس آسيا استان مرکزی –های دقيق و پروفيل فوالدی درز جوش طرح توليد لوله 
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  ينيومآلوم ماهد شرکت – مرکزی استان –طرح توليد انواع پروفيل و بيلت آلومينيوم 

  شرکت فناوران تجارت پويا –استان خراسان  –طرح استخراج و فرآوری سنگ آهن 

  صنایع ساختمانی 

 بخش خصوصي استان يزد –و سراميک  طرح توليد کاشي 

 بخش خصوصي – طرح ساخت مجتمع تجاری، اداری، فرهنگي، مسکوني 

 بخش خصوصي – طرح ساخت شهرک مسکوني 

 شرکت مهندسي اهرام –مسکن بانکي  طرح احداث مجتمع مسکوني تعاوني 

  آلوسيس شرکت – شمالي خراسان استان –طرح احداث کارخانه توليد کلبه های پيش ساخته 

 بخش خصوصي –استان هرمزگان  –ساخته طرح کارخانه توليد سقف کاذب گچي و ديوار پيش 

 بخش خصوصي –استان مازندران  –های مسکوني ايزدشهر طرح احداث برج 

 شرکت گلسار فارس – بهداشتي های چينيعه توليد سرويسطرح توس 

  شرکت نوآوران –استان اردبيل  –طرح احداث کارخانه توليد شيرآالت بهداشتي 

  شرکت آويسا نامي –استان اردبيل  –طرح احداث کارخانه توليد شيرآالت بهداشتي 

  صنايع آذرآب گرميشرکت  –استان اردبيل  –طرح احداث کارخانه توليد شيرآالت بهداشتي 

  سازی اصفهانشرکت ماشين –طرح احداث کارخانه ساخت اسکلت فلزی و تجهيزات کوره 

 شرکت السو –استان تهران  –برداری مجتمع اقامتي، تفريحي، ورزشي السو طرح احداث و بهره 

 استان قزوين –شرکت توان ايده مهندسين سراميک  –کريستالي -های شيشهطرح توليد کاشي 

 خودرویییع صنا 

 طرح توليد خودروی الکتريکي (E Vehicle  )- های فناوری رياست جمهوریدفتر همکاری 

 ( طرح توليد ايربگ خودروهای سمند سورنP2( و مينياتور )S81) - ايدرو 

 ايدرو – طرح توليد ايربگ خودروی پژو پارس 

  طرح توليد سنسور دما و فشارCNG ايدرو – خودرو 

  طرح توليدEMS ايدرو -و برای خودروی مينياتور خودر 

 طرح توليد ايموبياليزر خودرو (Immoblizer )- ايدرو 

  طرح توليد خودروMGH – شرکت غرب استيل 

  استان تهران -بخش خصوصي  –طرح احداث تعميرگاه کلينيک شاسي خودرو 

  (ايران ماجيکار) قطعه پارس شرکت –طرح توسعه توليد و توزيع قطعات جانبي و ايمني خودرو 

  استان قزوين  -شهرک صنعتي ليا  –طرح احداث مجموعه بازيافت الستيک خودرو 
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  استان تهران –شرکت سبالن پارت پايدار ايرانيان  –طرح توليد انواع سوپاپ خودرو 

  استان تهران –شرکت مهندسي پيشرو مبتکر صنعت کشاورزی  –طرح توليد کابين تراکتور 

  و شیالت روریغذایی، کشاورزی، دامپصنایع 

 گذاری مشتريک شيالت ايران و آلمانطرح سرمايه – المللي توليد خاويار پرورشيطرح بين 

 بخش خصوصي دوربن خاش –کشي طرح احداث کارخانه جوجه 

  استان سيستان و بلوچستان –شرکت ماکيان سرباز  –طرح پرورش مرغ گوشتي 

  سمنانبخش خصوصي استان  –طرح احداث گاوداری فری استايل 

  آلوسيس شرکت – خوزستان استان –طرح توليد ماده شيرين کننده استويا 

  خصوصي بخش – البرز استان –راسي گوساله  211طرح واحد پرواربندی 

 بخش خصوصي –اندازی انبار جهت نگهداری مواد غذايي در سردخانه ثابت دو مداره طرح راه 

  دوربن شرکت – بلوچستان و سيستان ناستا –هزار قطعه ای  21طرح کارخانه مرغ گوشتي 

  بلوچستان و سيستان استان –ميليون قطعه 06طرح احداث کارخانه جوجه کشي با ظرفيت 

 گروه سديد رويش ويستا –استان کرمان  –جات طرح احداث گلخانه صيفي 

  بخش خصوصي –استان مرکزی  –طرح احداث سردخانه نگهداری محصوالت کشاورزی 

 شرکت تايد واتر -بندر چابهار  –نگهداری غالت بتني برداری سيلوهای بهره اندازی وطرح راه 

  الکتوز و( طرح احداث کارخانه توليد مواد اوليه شيرخشکD90 ) 

  استان لرستان –طرح احداث گلخانه هيدروپونيک 

  بندر نوشهر  -شرکت پاسارگاد نور آسيا  –طرح سيلوهای فلزی نگهداری غالت 

 استان سمنان –شرکت گلديس رويا  –د انواع نودل و پاستا طرح کارخانه تولي 

 استان مازندران –بخش خصوصي  –بندی پودر ژله و انواع خشکبار طرح واحد بسته 

 طرح احداث مجتمع توليدی ميوه و نهال اصالح شده کيوی 

  نساجیصنایع 

  بخش خصوصي –استان آذربايجان شرقي  –طرح توسعه کارخانه جوراب بافي 

 شرکت آذربقچه –استان آذربياجان شرقي  –های ميکروفايبر وسعه کارخانه توليد دستمالطرح ت 

  بخص خصوصي –استان مرکزی  –طرح احداث کارگاه توليدی انواع پوشاک چرمي طبيعي 

 شرکت آرازوش اصالندوز  –کني طرح احداث کارخانه پنبه پاک 

 صنایع و تجهیزات الکترونیکی و برقی 

  تلفن همراه با برند طرح توليد گوشيHyundai - ايدرو 
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 های طرح توليد المپLED - ايدرو 

 ايدرو - طرح توليد کنتورهای ديجيتال آب، برق و گاز 

 ايدرو - های ليتيوم پليمریطرح توليد باتری 

 های طرح توليد تگRFID - ايدرو 

 ( طرح توليد منابع تغذيه بدون وقفهUPS )– جهاد دانشگاهي علم و صنعت 

 ايدرو– های خورشيدیتوليد سلول طرح 

  شرکت ارتباطات زيرساخت –طرح نوسازی مراکز سوئيچينگ مخابراتي 

  شرکت سامانه آزمای قم -استان تهران  –طرح توسعه کارخانه توليد تجهيزات مخابراتي 

  شرکت سامانه آزما –طرح توليد انواع محصوالت الکترونيکي شامل مودم، موبايل و ايموباليزر 

 استان سمنان –شرکت هديش سبز پارسه  –توليد انواع تلويزيون  طرح 

 هاسایر طرح 

 بخش خصوصي استان اردبيل  –طرح توليد انواع قطعات صنعتي 

 استان خوزستان –شرکت نئوپان البرز جنوب  –اف از باگاس دیطرح توليد ام 

 شهرداری تهران –ای طرح جايگزيني سيستم آبياری فضای سبز شهر تهران با آبياری قطره 

 استان تهران – شرکت ارگ شادی آسيا –های شهربازی طرح توليد دستگاه 

  استان تهران –شرکت ايران کارتن  –طرح احداث کارخانه توليد کاغذ و کارتن 

  بخش خصوصي استان تهران –طرح احداث کارخانه بازيافت کاغذ 

  خصوصيبخش  –استان اصفهان  –طرح توسعه کارخانه توليد نايلون 

 های طرح توليد دستگاهCNC  وPLC – انديشه صنعت کمال مهندسي کترش 

 بخص خصوصي –های تفلون و چدني طرح احداث کارخانه توليد انواع قابلمه 

  بخش خصوصي –استان قزوين  –طرح احداث کارخانه توليد انواع محصوالت آرايشي و بهداشتي 

  بخش خصوصي –اصفهان استان  –طرح احداث بازار بزرگ چند منظوره 

 شرکت فراپيش اختر اسپندان –استان اصفهان  –های فوميزه طرح احداث کارخانه توليد ورق 

  منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني خليج فارس –طرح احداث کارخانه توليد الکترود گرافيتي 

 مينشهرک صنعتي خ –های صنعتي طرح توليد انواع قطعات صنعتي شامل انواع خار و پين 

 استان تهران –بخش خصوصي  –افزار گاليور طرح توسعه نرم 

  استان آذربايجان شرقي –بخش خصوصي  –طرح توليد سيني يکبار مصرف نشاء 

 استان قزوين –شرکت آلکاپالستيک نوين آپادانا  –های چاپي و ساده طرح توليد انواع نايلکس 

  استان مازندران –شرکت توليدی علمي  –طرح توليد انواع مواد شوينده 

 استان تهران –مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شريف  –اندازی باشگاه کارآفرينان جوان طرح راه 

 


