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 داده کاوی 

  اقتصادیتحلیل مالی و 

 سنجیمطالعات امکان 

 هامدیریت و مهندسی سیستم 

 مدیریت و مهندسی فرآیندها  

 و دانشگاهي ياحرفه يهاتيها و عضوتيفعال

 سبط ديمحمد وح
 دانشگاه خوارزمی استادیار گروه مهندسی صنایع

 كارشناسي ارشد مدیریت صنعتی
  )O Rگرایش: تحقیق در عملیات (

  تربیت مدرس تهراندانشگاه واحد آموزشی: 
 

 تهران/رانيا

 مدیریت  يدكتراي تخصص
  هاگرایش: سیستم

  تربیت مدرس تهراندانشگاه واحد آموزشی: 
 

 تهران/رانيا

 

 ۱۳۹۵از سال 

 1396از سال 

 1397از سال 

 1397از سال 

 

 1397از سال 

 

 1398از سال 

 1399از سال 

 1399از سال 

  عضو هیات علمی (استادیار) گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

 ی تهرانصنعت یهاکنماینده دانشگاه خوارزمی در ارتباط با شهر   

 فناور دانشگاه خوارزمی یمرکز رشد واحدها یعضو کمیته داور

  های مهندسی در استان البرزها و چالشکنفرانس فرصت یکمیته اجرای

 )۲۰۱۹ – ۱۳۹۷  کرج –(عضویت در کمیته اجرایی همایش 

 ی ایرانصنعت یهاکنماینده دانشگاه خوارزمی در ارتباط با شهر   

  )خوارزمی دانشگاه با نامه(همکاری در اجرای تفاهم 

 اروپاهای نوین مرکز مطالعات مدیر پژوهشی مطالعات فناوری

 مرکز رشد دانشگاه خوارزمی ریفناو یعضو شورا

 المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامینمدیر اجرایی هفتمین کنفرانس بین

 

 

 

 ايهاي حرفهمهارت

 های داده کاویمطالعات و پژوهش 

 های سنجی و تهیه طرحمطالعات امکان

 فرصت -تجاری، مطالعات و تحلیل هزینه 

 یابی و مطالعات شناختعارضه 

 و جایابی یابیمطالعات مکان 

 گذاریمطالعات ریسک سرمایه 

 گذاریهای سرمایهتهیه بسته 

 مطالعات استراتژیک و تهیه سند راهبردی 

 سازی و مدیریت فرآیندهاطراحی و پیاده  

  15/01/1400 تاريخ بروزرساني:



 

 

   

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۵از سال 

 ۱۳۹۶سال از 

 ۱۳۹۶از سال 

 ۱۳۹۹از سال 

 يمراكز آموزش عال ريدر سا سيسوابق تدر

 يدر دانشگاه خوارزم سيسوابق تدر

  ارشد -مدیریت کیفیت جامع 

  ارزیابی کار و زمان

  طراحی ایجاد صنایع (مطالعات امکان سنجی)

  سازمان یهایاصول مدیریت و تئور

  و هزینه یابی یاصول حسابدار

  مدیریت استراتژیک

  یورمدیریت کیفیت و بهره

 صنعتی یواحدها یریزطرح

 ارشد -ها مهندسی سیستم

  یارشد و دکتر -ها و کاربردها) (الگوریتم یداده کاو

  ارشد -یندها آمهندسی مجدد فر 

 ايو حرفه يافتخارات علم

 دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی یممتاز ورود یدانشجو
 از دانشگاه تربیت مدرس

1385 

 تهران

 ی ارشد رشته مدیریت صنعتیسرتبه نخست دانش آموختگان دوره کارشنا
 دانشگاه تربیت مدرساز 

1387 

 تهران

 )یبرگزیده علمی (پذیرش بدون آزمون کتبی دوره دکتر
 از دانشگاه تربیت مدرس

 

1389 

 تهران

 فرديهاي مهارت

 مهارت حل مسئله 

 یو نوآور یپردازخالقیت، ایده 

 هافعالیت یبندزمان 

 یریزبرنامه 

 مدیریت جلسات 

 یمهارت ارتباط بین فرد 

 مهارت مشاهده 

  برآورد کردنمهارت تخمین زدن و 

 یمسئولیت پذیر 

 تفکر نقادانه 

 کار تیمی و گروهی 

 یانعطاف پذیر 

 یااخالق حرفه 

 مهارت ارائه 

 مذاکره  

 یشناخت محیط اطراف (شغلی و اقتصاد( 

 اطالعات یو مستندساز یآورجمع 

 پژوهش 

 تحلیل اطالعات 

 دیگران یبر رو یکاریزما و تاثیرگذار 

000000 

  تهران شمالدانشگاه آزاد  
 1تحقيق در عمليات  - 1390از سال 

  مديريت توليد - 1390از سال 

 2تحقيق در عمليات  - 1391از سال 

 3تحقيق در عمليات  - 1393از سال 

 هاي مديريت در انرژي دانشگاه تهرانموسسه پژوهش  
  )DBAاقتصاد مهندسي (دوره تخصصي  - 1394از سال 

 هاي مجازي دانشگاه خوارزمي)موزشموسسه بارادكاما (باهمكاري مركزآ 

  )DBAگيري  (دوره تخصصي هاي تصميمتئوري – 1396از سال 

 )DBAل سناريوسازي و مطالعات ريسك (دوره تخصصي واص - 1396از سال 

 دييهاي كلمهارت

 مدیریت افراد 

 مدیریت منابع 

 تدریس 

 استقرار سیستم در محیط کسب و کار 

 مدیریت پروژه 

 تفکر استراتژیک 

 کارآفرینی 

 ارائه مشاوره به دیگران 

 تعریف و تدوین چشم انداز 

 و منتورینگ یمربیگر  



 

 

   
 كيآكادم ريغ سيتدرسوابق

 رانينفت ا يمل شركت مانكاريساحل (خارگ) پ ايشركت در  
)PMBOK 2013(  

 رانيا يدانشگاه علوم پزشك  
  سالمت)كاوي در حوزه با كاربردهاي داده ييو كارگاه دو روزه آشنا ناريسم(

 كويشركت پاس  
  )دييو تول يانواع طرح هاي خدمات يامكان سنجمطالعات (

 )پروژه تيريدر مد P6كاربرد نرم افزار (

  )COMFAR III Expertنرم افزار (

 سيپارك علم و فناوري پرد  
 )ITو  يانواع طرح هاي خدمات يمطالعات امكان سنج(

 تهران – وزارت مسكن و شهرسازي  
 )MSPو كنترل پروژه و نرم افزار  زييبرنامه ر ت،يريمد(

 اردبيل – وزارت مسكن و شهرسازي  
 )MSPو كنترل پروژه و نرم افزار  زييبرنامه ر ت،يريمد(

 نرم افزارها

 افزارهایمجموعه نرم MS Office  

  و اقتصاد یگذارسرمایه هحوز 

)COMFAR III Expert( 

 کنترل و مدیریت پروژهیریزحوزه برنامه ، 

)MS Project،Primavera ،Expedition ( 

 یحوزه آمار 

)SPSS، Minitab( 

 حوزه علم داده 

)Clementine،Rapid Miner ، Weka( 

 ینویسی کاربردبرنامه هایزبان 

)MATLAB، Python( 

 و اجرايي ايمشاوره هايتيفعالها وپروژه

 شركت پاسيكو 

مشاور مهندسي در حوزه مالي، دانش بنيان و ، هامدير امور طرح -تاكنون  1386

  استارت آپ

 دانشگاه خوارزمي 

  استان البرز يصنعت ياهرككسب و كار در شه كينيكل ريمد - 1397

 رانيا يصنعت يهاكنامه با شركت شهرتفاهم يدر اجرا ندهينما - 1396

 راديالملل ه نيب ونيشركت پا  

سنج يمال نيتام ت،يريارائه خدمات مشاوره مد -تاكنون  1397  يو مطالعات امكان

و محصــــوالت  كسيم يطرح احداث كارخانه بســــته بندي انواع قهوه فوري و كاف

 مرتبط انيدانش بن

 ژنيو نيشركت پرش  

اثربخش  وهاييموجود به همراه ارائه سنار تيوضع ليو تحل يابيعارضه – 1396

 يساختار سازمان



 

 

   
 بركت ييشركت دارو  

هاي آپفارمد و اســـتارت انيشـــركت وار يارزش دانش فن نييو تع يمطالعه امكان ســـنج نهيمشـــاوره در زم - 1396تا  1394

 دارو ديتول

 داروي البرز نيصندوق پژوهش و فناوري پرش  

 زاتيدارو و تجه ديهاي تولآپو كسب و كار و و استارت يهاي پژوهشطرح يو بررس ليتحل نهيمشاوره در زم - 1396تا  1394

  يپزشك

  خسارانيشركت  

 داخل سازمان يابيمطالعات عارضه  ميمشاور و سرپرست ت - 1394

  انهينوسازي معادن خاورمشركت گسترش و  

 يو ساختار سازمان ندهايفرآ يمشاور طراح - 1393

 انيصوف مانيشركت س  

 ياندازه سازمان نييو تع يابيمشاور عارضه - 1393

 نور يگروه مهندس  

 ياتيعمل هايستميس يو كنترل پروژه و طراح زييرمشاور برنامه - 1393تا  1392

 انهيشركت گسترش و نوسازي معادن خاورم  

 ياتيبرنامه عمل نيو تدو ، طراحي فرآيندهاكيمشاور مطالعات استراتژ - 1393تا  1392

 رجانيگذاري و توسعه گل گهر س هيشركت سرما  

 رجانيپروژه هتل س يسنجمطالعات امكان هيمشاور ته - 1392

  ايآس مهيبشركت  

  ياتيعمل هايستميس يو كنترل پروژه و طراح زييرمشاور برنامه - 1391

 ماهان ييماي(وابسته به شركت هواپ ميشركت توسعه گردشگري الل(  

 سه پروژه: يسنجطرح امكان هيمشاور ته - 1391تا  1390

 آباد ساريفرح ياقامت ،يستيتور ،يحيپروژه تفر يسنجمطالعات امكان 

 ميالل ياقامت ،يستيتور ،يحيدهكده تفر يسنجمطالعات امكان 

 تهران ميپروژه هتل الل يسنجمطالعات امكان  

 هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش  

  يصنعت مينان حج ديطرح تول يسنجناظر مطالعات امكان - 1387

 گران پرديسشركت توسعه 

  هاي مطالعاتي و پژوهشيمدير پروژه طرح - 1385تا  1384



 

 

   

 )يو دانشگاه ي(با مراكز پژوهشيپژوهشهايتيها و فعالپروژه

 يدانشگاه خوارزم  

  سند علم و فناوري استان البرز نيتدو -تاكنون  1398

  يكاوداده يطبقه بند يهاكيبا استفاده از تكن كيالكترون يبانكدار ستميمعتبر در س انيمشتر يبندارائه مدل دسته - 1397

گازدار  هايي دنينوش ديبازار طرح تول قاتيفرصت و تحق ليتحل ؛يسنج در حوزه مطالعات امكان يارائه خدمات پژوهش - 1395

 ماندگار دهيشركت طعم و ا

 مدرس تيوابسته به دانشگاه ترب مركز مطالعات مديريت و توسعه فناوري  

  رانيا يكسازمان دامپزش ندهاييفرآ يبازطراح - 1396تا 1394

  )يرقابت تيو مز يابيبرنامه راهبردي، بازار نيو تدو ي(طراح هيجامع بانك سرما زييبرنامه ر - 1395تا  1394

  شهر تهران باسازيينامه حقوق و دستمزد و جبران خدمات سازمان ز نيياصالح آ - 1394تا  1393

 شغل مشاغل شركت همراه اول ليو تحل يبروزرسان - 1393تا  1392

  كشور ينظام آموزش عال شيسند آما نيتدو - 1391تا  1390

  كشور يسند تحول راهبردي نظام آموزش عال نيتدو - 1389 تا 1387

  بر عملكرد در بانك تجارت يمبتن ياتيعمل زييسازي نظام بودجه ر ادهيو پ يطراح - 1389تا  1388

  بر عملكرد در بانك مهر يمبتن ياتيعمل زييسازي نظام بودجه ر ادهيو پ يطراح - 1389تا  1388

  بر عملكرد در ستاد فرمان حضرت امام (ره) يمبتن ياتيعمل زييسازي نظام بودجه ر ادهيو پ يطراح - 1389تا  1388

  شركت تابعه 5نفت و  يبهره وري در شركت مل ريياندازه گ ستميو اجراي س يطراح - 1389تا  1388

 پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري  

  پاكستان – رانيا ريبار در مس يليحاصل از حمل و نقل ر دهيفا - نهيبرآورد هز - 1388تا  1386

 ريكب ريام يدانشگاه صنعت 

وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش  يمارســـتانيارزش در پروژه هاي ب ينظام مهندســـ يبررســـ يطرح مطالعات - 1385تا  1384

 )يكاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك قاتي(كارفرما: دفتر تحق يپزشك

 شركت كاني كاوان شرق 

  و كنترل پروژه يزيربخش برنامه ريمد - 1386تا  1383

 سازي سيستم اتوماسيون اداريمدير پروژه پياده – 1384تا  1383

 موسسه عمران رفسنجان  

  اشباع رياستر غيپل نيو رز شهيش افيال ديكارخانه تول سازي احداث دوادهيو پ يبررس يسنجطرح امكان هيمشاور ته - 1384تا  1383

 شركت مهندسي صنعتي فهامه  

 سنجيها و مطالعات امكانكارشناس نظارت و سيستم - 1383تا  1382



 

 

   
 ييهاي دانشجورهدر حوزه مشاوتيفعال

 مشاوره و توسعه استارت آپ آژانس هواپیمایی گزمک 1396
 نوین ایهآپی ویژه در حوزه ارایه و فروش بلیت و تور با روشاستارت

 یانامدآپ مشاوره و توسعه استارت 1397
 سالمت یگردشگرآپی در حوزه استارت

 چاپ شده در مجالت مقاالت

 مشاوره و توسعه استارت آپ مونیش 1395
 فعال در ارایه خدمات تولید محتوا

 آپ کنزمشاوره و توسعه استارت
 امداد در شرایط ویژه یضرور یهاارایه بسته

1396 

 استاد مشاور انجمن کارفرآینی ساینا
 ابداع و تولید انبوه جلبک اسپیرولینا

1397 

Risk Assessment Modeling for Knowledge Based and Startup Projects Based on
Feasibility Studies: A Bayesian Network Approach 
Mina Akhavan, Mohammad Vahid Sebt, Mariam Ameli

(knowledge‐based systems) 

2021 

Implementing a Data Mining Solution Approach to Identify the Valuable Customers 

for Facilitating Electronic Banking 

Mohammad Vahid Sebt, Elahe Komijani, Shiva sadat Ghasemi

(International Journal of Interactive Mobile Technologies)

2020 

 تاليف و ترجمه كتاب

 هاي واقعيابزارهاي كاربردي مهندسي صنايع و مديريت همراه با مثال
Industrial Engineering and Management Practical Tools with Real Case Examples 

 مد رجب زاده، نجمه مصطفائيحا ،سبط ديمحمد وحنويسندگان: 
 (خوارزمي)ناشر: جهاد دانشگاهي استان البرز 

 1399چاپ اول: سال 

1399 

The  Selective  Study  of  a  Closed‐Loop  Supply  Chain  by  a  Socially  Responsible 

Prospective 

Mohammad Vahid Sebt, Fatemeh Sasanian Asl 

(International Journal of Supply and Operations Management)

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Designing a Spiritual Leadership Meta Model for Iranian organizations

Sobhanallahi M.Ali, Sebt, M.Vahid,  

(International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), January 2016 Special 

Issue, PP.1792‐1813 ISSN 2356‐5926 ) 

2016 

Investment Projects Ranking with DEA Method Considering Feasibility Study Results

Sebt, M.V., Juybari, M.N.., Soleymanfar, V.R.  

(International Journal of Research in Industrial Engineering, 7(3), 320‐335.) 

DOI: 10.22105/riej.2018.147016.1058. 

2018 

Comparing data mining approach and regression method  in determining factors 

affecting the selection of human resources 

Sebt, M. V., Yousefi, H.,  

(Cumhuriyet University Faculty of Science, Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 4 Special 

Issue (2015) ISSN: 1300‐1949) 

2015 

A model for personnel selection with a data mining approach: A case study in 

commercial bank 

Azar, A., Sebt, M.V., Ahmadi, P., & Rajaeian, A.  

(SA Journal of Human Resource Management/SAJHM 11(1)) 

2013 

Reduce Job Stress of Human Capital Using Job Rotation

Azar, A., Rezaeian , A. ,Rajabzadeh, A., Sebt, M. V.

(A Journal Of Economics And Management Vol. 4 Issue 3 March 2014, Issn 2278‐0629, Pp. 

240‐255 (Special Issue On Basic And Applied Sciences)) 

2014 

طب كار با هدف  ناتيمعا يبر داده كاو يالگوها و عوامل موثر بر ســالمت كاركنان مبتن ييشــناســا
 يارتقاء سالمت شغل

  سبط ديمحمد وح ش،مهرزاد نوابخ ،مانفرياحسان سل
 )رانيسالمت ا يآموزش بهداشت و ارتقا(

1398 

Dynamic  Analysis  of  Environmental  Factors  Affecting  Health  Costs  Applying  a 

System Approach) Case Study: Zanjan City, Iran) 
Ahmad Hashemi, Nasim Ghanbar tehrani, Mohammad Vahid Sebt

(Plant Archives) 

2019 

Review of Health Care Costs Determinants in Iran Applying Systematic Approach 

Ahmad Hashemi, Nasim Ghanbar tehrani, Mohammad Vahid Sebt
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 البرز): شركت گاز استان ي(مطالعه مورد
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 صنعتی خاورمیانه ( زیگا یها(توربین یسنجی طرح احداث نیروگاه گازمطالعات امکانMIGT(( 

 (شرکت توربوتک) یتوربین گاز یجهت اجزا یاهاستند مولفسنجی طرح تست مطالعات امکان 

 شـــرکت مهندســـی و ســـاخت توربین مپنا  مگاوات ۲۵ یباال یهاســـنجی طرح توســـعه تولید محفظه احتراق توربینمطالعات امکان)

 (توگا))

 هوافضا)خطی و دورانی در صنایع هوایی (شرکت فرا یسنجی طرح توسعه طراحی و تولید عملگرهامطالعات امکان 

 سنجی طرح تولید انواع پروتز زانو (شرکت دوستان نیک)مطالعات امکان 

 (شرکت توربین ماشین خاورمیانه) یسنجی طرح ساخت محفظه احتراق انواع توربین گازمطالعات امکان 

 تهران یشهردار یمطالعات اصالح محدوده پروژه اوراق مشارکت ناحیه امام علی (ع) سازمان نوساز 

  شناخت و مطالعه تامین مالی صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور افغانستانمطالعات 

 سنجی طرح توسعه محصوالت دارویی (شرکت سبحان دارو)مطالعات امکان 

 یابی شرکت بتون ماشین با رویکرد استراتژیک (استان البرز)مطالعه عارضه 

 استراتژیک (استان اصفهان)یابی شرکت پایا پاسارگاد سپاهان با رویکرد مطالعه عارضه 

 شــــــیره خرما، پودر و آب گوجه فرنگی، انواع  یبندایی شــــــرکت نیلی صــــــنعت شــــــامل تولید و بســــــتهذنظارت طرح جامع صــــــنایع غ

 و... (استان کرمان) IQFمحصوالت 

 طبیعی از خرما (استان فارس) یهانظارت طرح تولید فرآورده 

 یابی و ریسک)گی (شامل مطالعات مکانسنجی تولید رب گوجه فرنمطالعات جامع امکان 

 دار (استان البرز)پره یهاسنجی تولید لولهمطالعات امکان 

 دو الیه یکبار مصرف (استان تهران) یهاسنجی طرح تولید سفرهمطالعات پیش امکان 

 مان امام)سنجی طرح احداث آزمایشگاه جامع تحقیق و توسعه دارویی (وابسته به ستاد اجرایی فر مطالعات امکان 

 باال (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) یتشخیص طبی با تکنولوژ یهاسنجی طرح تولید کیتمطالعات امکان 

 دارویی تزریقی استریل (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) یهاسنجی طرح تولید فرآوردهمطالعات امکان 

 دارویی پالسمایی (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) یهاسنجی طرح تولید فرآوردهمطالعات امکان 

 و تامین مالی طرح توسعه کارخانه تولید قطعات پالستیکی (وابسته به کاچیران) یمشاوره مالی، اقتصاد 

 (وابسته به کاچیران) سنجی طرح توسعه کارخانه تولید قطعات پالستیکیمطالعات امکان 

 و پهن برگ آماده طبخ (استان گیالن) یازمینی نیمه منجمد و سبزیجات دانهسنجی طرح تولید سیب مطالعات امکان 

 آب معدنی (استان مازندران) یبندمشاوره صنعتی در زمینه انتخاب تامین کننده ماشین آالت و مشاوره تامین مالی طرح بسته 

 ن مازندران)آب معدنی کشور (استا یبندمطالعات امکان سنجی طرح احداث بزرگترین کارخانه بسته 

 آب معدنی یمطالعات پیش امکان سنجی بسته بند 

 ي انجام شدههاپروژهاي ازنمونه



 

 

   
 سنجی طرح توسعه کارخانه تولید ظروف پالستیکی چاپدار (گروه کاله)مطالعات امکان 

 غالت یو فرآور یسنجی طرح احداث کارخانه بسته بندمطالعات امکان 

 و تامین مالی طرح احداث کارخانه کود ارگانیک یمشاوره مالی، اقتصاد 

 کیطرح احداث کارخانه کود ارگان یسنجمطالعات امکان 

 سنجی طرح تولید چرم مصنوعیمطالعات امکان 

 میکرونیزه (شرکت هرمز پودر) یو تامین مالی طرح تولید پودرها یمشاوره مالی، اقتصاد 

 نــفــتــی  یهــــاچــــاه یمــیــکــرونــیــزه جــهــــت مصـــــــــــارف اســـــــــتــخــراج و حــفــــار یســـــــــنــجــی طــرح تــولــیــــد پــودرهــــامــطــــالــعــــات امــکــــان 

 (شرکت هرمز پودر)

 یسنجی طرح توسعه تولید محصوالت بندآورنده خونریزمطالعات امکان 

 زمینی و انواع سبزیجات منجمد (در استان خوزستان) سنجی طرح تولید سیبمطالعات امکان 

 فی مواد غذایی و آشامیدنیسنجی طرح ایجاد آزمایشگاه کنترل کیمطالعات امکان 

 سنجی طرح توسعه سبزیجات منجمد و آماده طبخ (در استان تهران)مطالعات امکان 

 زمینی منجمد و سبزیجات منجمد (در استان گلستان) سنجی طرح تولید سیبمطالعات امکان 

 با میلگرد یفوالد یهاسنجی طرح توسعه تولید شبکهمطالعات امکان 

 طرح تولید تایل سنگ گرانیتسنجی مطالعات امکان 

 سنجی تولید فیلم مطالعات امکانBOPET 

 یابی احداث کارخانه تولید لوله و پروفیلمطالعات مکان 

 سنجی مشارکت در احداث کارخانه تولید لوله و پروفیل حاتم گازمطالعات امکان 

 یمجدد کارخانه تولید کابل نور یندازاسنجی راهمطالعات امکان 

 در مجتمع شهید مدرس یسنجی احداث منطقه ویژه اقتصادامکان مطالعات پیش 

 سنجی طرح احداث باغشهر در استان اصفهانمطالعات پیش امکان 

 سنجی طرح احداث گلخانه با هدف کاشت صیفی جاتمطالعات پیش امکان 

 در مجتمع شهید مدرس یگذارمطالعات اولیه مشاوره سرمایه 

 یهاکارخانه تولید لولهسنجی احداث مطالعات امکان GRP 

 سنجی احداث سردخانه صنعتی ساحل سبز شمالمطالعات امکان 

 حجیم یهاسنجی احداث کارخانه تولید نانمطالعات پیش امکان 

  پاکستان -منفعت حمل ریلی بار در مسیر ایران  -تحلیل هزینه 

 (استان تهران) یگرکارخانه ریخته یورعارضه یابی و ارتقا، بهره 

  استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO9000 در شرکت زهش 



 

 

 

 

 مسکونی ورزقان کو کنترل پروژه شهر  یریزبرنامه 

 سایت نیمه صنعتی مس سونگون یهاو کنترل پروژه ساختمان یریزبرنامه 

 و کنترل پروژه آگلومراسیون بافق ( یریزبرنامهEPC( 

 و کنترل پروژه سنگ آهن سنگان ( یریزبرنامهEPC( 

 و کنترل پروژه تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب ( یریزبرنامهEPC( 

 و کنترل پروژه طرح تجهیز معدن بزرگ همکار (کرمان) یریزبرنامه 

 ۹۰۰۰:۲۰۰۰نظام کیفیت  یسازپیاده ISO در شرکت کانی کاوان شرق 

 سنجی سیمان غرب تربت جام (شرکت سیمان غرب آسیا)مطالعات امکان 

  های نیروگاه آذر آبسنجی پروژهامکانمطالعات 

 سنجی قطعات خودرو (شرکت ایدرو ـ لندرا (مطالعات امکانLandra _ Idro(( 

 یهاسنجی لولهمطالعات امکان GRP 

 پودر ایران) یپودر (مجتمع متالورژ یسنجی تولید انواع قطعات متالورژمطالعات امکان 

 و استخراج سیلیس یسنجی فرآورمطالعات امکان 

 سنجی شربت فروکتوز (موسسه جهاد تحقیقات)مطالعات امکان 

 سنجی تولید انواع رنگ (شرکت رنگدانه سیرجان)مطالعات امکان 

 سنجی تولید خودرو روورمطالعات امکان 

 خودرو (شرکت فورج سازان) یسنجی قطعات فلزمطالعات امکان 

 ۴فرهنگیان منطقه طبقه در تعاونی مسکن  ۲۳برج  ۶و کنترل پروژه  یریزبرنامه 


