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 این کتابچه شامل موارد زیر است:

 بیانیه ماموریت 

  مشتریانبرخی از 

 های انجام شده و در دست اجرافهرست پروژه 

 ساختار سازمانی 

  شرکتمعرفی پرسنل کلیدی 

 شرح مختصری از برخی پروژه های انجام شده 
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 ماماموریت 
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 بیانیه ماموریت

 عبارتست از، ماموریت ما

 در ارائه راهکارهای بهینه سازی و بهره وری بویژه در مدیریت انرژی بر پایة دانش تولید  مهندسی مشاور

 شده در سازمان؛

  بویژه در تجهیزات و دستگاه ها و ماشین آالت صنعتی بر پایة دانش  باالانتقال تکنولوژی با فناوری

 بومی و ارتباط با شرکتهای اروپایی تولید کننده تکنولوژی؛

 طرحهای صنعتی بر پایة دانش موجود و برمبنای استانداردهای بین المللی؛ طراحی مهندسی 

 کسب شده، آزمایشات دقیق مهندسی آالت بصورت موردی برمبنای دانش ماشین ساخت و تست نمونه

 و چرخة بهبود استاندارد؛

 و طراحی برنامه اجرایی پروژه های صنعتی؛ سنجیانجام مطالعات امکان 

 ریزی شده پروژه های صنعتی؛بر اجرای با کیفیت، کم هزینه و در زمان برنامه نظارت 

 

 ،این ماموریت شیوة اجرایدر 

 هستیم؛ ماننفعانذیمشتریان و  قبالدر پاسخگویی و کامل شفافیت  ،صداقت، امانتداریبه معتقد 

 مان هستیم؛ها و تضامینپروژه ها،نامهقراردادها، تفاهم کلیةدر قبال  مانهای تعهدشدهمسئولیت پایبند به

 دانیم.می ،مان از یک سو و توسعه کشورمان از سوی دیگرمشارکت در جهت بالندگی کارکنان خود را متعهد بهو 

 ،مانویژگی ممتاز ما در اجرای ماموریت

ت های ساخکنندگان قدرتمند، و کارگاهزنجیره تامین، و مهندسی های ویژة مطالعاتی و پژوهشیهمکاری با کارگروه

 ؛است روز و کارآمدهای اطالعاتی بهو با پشتوانة بانک و چابک، منظمیک ساختار در پذیر، با دقت و انعطاف

 ست.امنحصربفرد  اعتمادپذیریو  هاداده دقت، فنی کیفیتاز نظر که  دانشی است سه عامل،این افزایی همنتیجة 
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 مشتریان ما
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 برخی از مشتریان ما

 
 گذاری غدیر )سهامی عام(شرکت سرمایه

 
 )سهامی عام(مپنا -های نیروگاهی ایرانشرکت مدیریت پروژه

 
 بانک توسعه تعاون

 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
 )سهامی عام(شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 

 
 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسالمی

 
 شرکت تاید واتر خاورمیانه )سهامی عام(

 
 شرکت خط دریابندر )سهامی عام(

 
 موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند

 
 نیاد تعاون قوه قضاییهب

 
 المللی فوالدتکنیک )سهامی خاص(بینشرکت مهندسی 

 
 شرکت گلوبال پتروتک کیش )سهامی خاص(
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 صنعتی پارس گرماو شرکت عمرانی 

 
 شرکت کابل البرز

 
 سازی آریااروندشرکت پوشش و رزین

 
 شرکت فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

 
 ان راد )پویاکار(شرکت پویاکار

 
 شرکت آریاترانسفو
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 حال اجرادر های انجام شده و فهرست پروژه

 سنجیپروژه های مشاور تحقیقاتی و مطالعات امکان

 

 سال کارفرما نام پروژه ردیف

30 
( ROVمشاوره و نظارت در پروژه ساخت ربات زیردریایی )

 جهت بازرسی لوله های زیردریایی

( MRLمرکز تحقیقات مکاترونیک )

 ساخت و مهندسی و شرکت

 ایران دریایی تاسیسات
1394 

29 
های شناور در ایران مطالعات بازار و فنی ساخت و نصب گوی

 و خاورمیانه
 ساخت و مهندسی شرکت

 ایران دریایی تاسیسات
1393 

28 
مطالعات تکنولوژی ماشین آالت، و مطالعات بهینه سازی 

 خودرو CNGفرآیند تولید مخازن گاز 
شرکت عمرانی و صنعتی 

 پارس گرما
1393 

27 
و بازاریابی خارجی اجرای کوتینگ خطوط  مطالعات بازار

 لوله زیردریایی در حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند
 سازی زینر و پوشش شرکت

 اروند آریا
1393 

 مگاواتی 25های شناور مطالعات بازار نیروگاه 26
های شرکت مدیریت پروژه

 مپنا-نیروگاهی ایران
1392 

25 
جهت احداث پاالیشگاه میعانات گازی سنجی مطالعات امکان

 در منطقه ویژه اقتصادی پارس عسلویه

، موسسه تحقیق و بنیاد تعاون

 توسعه نوین دانشمند
1392 

25 
مطالعات فنی بررسی تاسیسات دریایی میادین نفت و گاز 

 فارسدریایی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج

شرکت خدمات بازرگانی و 

 گستر برهانصنعتی آینده
1392 

24 
های سنجی جهت طراحی و ساخت یونیتمطالعات امکان

 پرتابل فرآوری مس با روش نوین الکترووینینگ
های آوریتوسعه فنشرکت 

 نوین معدنی دانا کاو
1392 

23 
مطالعات امکان سنجی احداث اولین کارخانه تولید کابل 

 زیردریایی کشور
و  IOECکنسرسیوم شرکت 

 شرکت کابل ابهر
1392 

22 
از میادین نفت و گ فراساحلیمطالعات فنی بررسی تاسیسات 

 دریایی ایران
 ساخت و مهندسی شرکت

 ایران دریایی تاسیسات
1392 

21 

گذاری در صنعت حمل و نقل مطالعات امکان سنجی سرمایه

 ریلی کشور
 

 1391 گذاری غدیرشرکت سرمایه

20 
 ساخت جهت و تولید دانش فنیسنجی امکان مطالعات

 تجهیز اصلی تصفیه پساب صنعتی در مجتمع فوالد بردسیر

المللی مهندسی بینشرکت 
 فوالد تکنیک

1391 
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 ردیف

 
 سال کارفرما نام پروژه

19 
 اجرای دریایی ناوگان تجهیز سنجیامکان مطالعات

 گاز و نفت هایپروژه
 1390 گذاری غدیرشرکت سرمایه

18 
شناورهای گذاری در صنعت سنجی سرمایهمطالعات امکان

 فارسدر خلیج (Feeder Vessels) فیدری
 1390 بندر ایدر خط شرکت

17 
 خدماتی شناورهای تجهیز و خرید یسنجامکان مطالعات

 (Offshore Support Vessels) فراساحلی
 1390 خاورمیانه واتر تاید شرکت

16 
 مطالعات/ خشکی حفاری هایدکل خرید توجیهی طرح تهیه
 حفاری زمینه در مشاوره و بازار

 ساخت و مهندسی شرکت
 دریایی تاسیسات

1390 

15 
خشکی  حفاری بازارهای زمینه در مشاوره و بازار مطالعات

 ایران و خاورمیانه 
 1390 پتروتک گلوبال شرکت

14 
 حفاری هایدکل خرید کار و کسب طرح تهیه و مشاوره
 (Land Rig) خشکی و( Jack-up) دریایی

 Kish ECC 1390 شرکت

13 
 کش یدك هایشناور خریدجهت  سنجی امکان مطالعات

ASD 
 1389 بندر ایدر خط شرکت

12 
 بندر احداث توجیهی طرح تهیهسنجی و مطالعات امکان

 کشور جنوب در کانتینری
 1389 خاورمیانه واتر تاید شرکت

11 
 بانک) صندوق تامین سرمایهمطالعات امکان سنجی ایجاد 

 (گذاریسرمایه
 1389 بانک توسعه تعاون

10 
 مولد هاینیروگاه احداث یابیمکان و توجیهی طرح تهیه

  کوچک مقیاس
 1389 روین وزارت/تعاون وزارت

9 
 کوچک اسیمق یهاروگاهین احداث یسنج امکان مطالعات

 (CHP) حرارت و برق همزمان تولید
 1389 تعاون توسعه بانک

8 
 مقیاس هایپاالیشگاه سازیبومی توجیهی طرح تهیه

 (Mini Refinery) کشور در کوچک
 1389 تعاون وزارت

7 
در  کوچک هایپاالیشگاه احداث سنجیمطالعات امکان

 (Small Refinery) کشور
 1389 تعاون توسعه بانک

6 
 انرژی حوزه در گذاریسرمایه و فنی مشاورهمطالعات بازار و 

 پاالیشگاهی و
 

 1388 غدیر گذاری سرمایه شرکت
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 سال کارفرما نام پروژه ردیف

5 
 ازگ و نفت نیادیم ییایدر ساتیتاس یبررس مطالعات فنی

 رانیا ییایدر

 ساخت و مهندسی شرکت

 ایران دریایی تاسیسات
1388 

4 
 در( Crane Barges) دارجرثقیل شناورهای بازار مطالعات

 خاورمیانه منطقه و ایران

 ساخت و مهندسی شرکت

 ایران دریایی تاسیسات
1388 

3 
 شهر در ورزشی مجتمع و هتل احداث سنجیامکان مطالعات

 2014برای بازیهای ورزشی سال  عراق بصره

 گذاری سرمایه کمیسیون

 / بصره
 Sikkes هلندی شرکت

1388 

2 

 هدف بازارمطالعات  گزارش مورد 40 از بیش تهیه

در زمینه نفت و تاسیسات دریایی  (کشوری هایگزارش)
 مرتبط

 ساخت و مهندسی شرکت

 ایران دریایی تاسیسات
1388 

1 
 کشور در دفتر تاسیس مزایای امکان سنجی مطالعات
 جنوبی آفریقای

 Kish ECC 1388 شرکت
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 های طراحی و مهندسیپروژه
 سال کارفرما نام پروژه ردیف

18 
استریالزر با مقطع طراحی تفصیلی اتوکالو 

 لیتر( 500) با ظرفیت  غیرمدور
 1394 شرکت زعیم طب

17 
طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی مخزن 
اتمسفریک هوایی تامین فشار آب شهر 

 (هزار لیتر 550با ظرفیت  ) صنعتی هشتگرد

هیات مدیره شهر صنعتی 

 هشتگرد
1393 

16 
طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی استند 

 تولید کابل از شمش مسرولینگ گرم 
 1392 شرکت کابل البرز قزوین

15 
های پرتابل یونیت مفهومی و پایهطراحی 

 فرآوری مس با روش نوین الکترووینینگ
های آوریتوسعه فنشرکت 

 نوین معدنی دانا کاو
1392 

14 
طراحی مفهومی خط تولید اولین کارخانه 

 تولید کابل زیردریایی کشور
و  IOECکنسرسیوم شرکت 

 شرکت کابل ابهر
1392 

13 
 ایپروازی چهار پره رباتطراحی مفهومی 

منظور پایش سکوهای نفتی فراساحل خلیج ب

 فارس

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 آزاد اسالمی
1392 

12 
( APIطراحی مفهومی جداسازهای آب و نفت )

 منطبق با استانداردهای زیست محیطی
 1391 شرکت بنیاد بارانداز

11 
 42مفهومی، پایه و تفصیلی کالریفایر طراحی 

 متری مجتمع فوالد بردسیر کرمان
فوالد سیرجان/ شرکت 

 مهندسی ایفارس
1391 

10 
طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی گیربکس 
خورشیدی فوق سنگین جهت وینج باالبر 

 های معادن یزدواگن

سنگ آهن مرکزی/ شرکت 

 مهندسی ایفارس
1391 

9 
های سانتریفوژ ویژه پمپطراحی مفهومی 

 پمپاژ دوغابهای خورندة صنعتی
معدن ساریگونی/ شرکت 

 مهندسی ایفارس
1390 

8 
طراحی مفهومی توربین باد جهت جلوگیری از 

 زدگی مزارع پسته رفسنجانیخ

 

 1390 شرکت مهندسی ایفارس

7 

طراحی مفهومی دست رباتیک سه انگشتی با 

 کاربرد ویژه 
 

 آزمایشگاه سیستمهای
 رباتیک پیشرفته ارس

1389 
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 سال کارفرما نام پروژه ردیف

6 
طراحی مفهومی میکسرهای همزن تولید کاغذ 

 سازدست
 1386 شرکت شیذر سیستم

5 
طراحی مفهومی سیستم استعدادیابی و 
پرورش و نگهداری آن در رشته تنیس روی 

 میز

فدراسیون تنیس روی میز 
 جمهوری اسالمی ایران

1386 

4 
 CNGطراحی مفهومی استندهای مخازن 

 مربوط به خودروهای پژو، وانت پیکان و نیسان

شرکت فرامه/ فناوران 

 پارسیان
1385 

3 
های استعدادیابی طراحی مفهومی کیت

 ورزشی نونهاالن و نوجوانان کشور
معاونت ورزش قهرمانی 

 سازمان تربیت بدنی
1385 

2 
 یبرافازی  جستجو موتورطراحی مفهومی 

 یفارس زبان بهمجازی  یاانهیرا طیمح

 فناوری گسترش مرکز
 تابعه« مگفا» اطالعات

 نوسازی و گسترش سازمان
 ایران صنایع

1384 

 طراحی مفهومی خودروی پاك تک سرنشین 1
معاونت پژوهشی دانشگاه 

 آزاد اسالمی
1382 

http://www.idro.org/
http://www.idro.org/
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 های تامینپروژهبرخی از 
 سال کارفرما نام پروژه ردیف

14 
)به  Quartz-Jacketفیلتر فرابنفش تامین 
 ست( 80تعداد 

شرکت بین المللی حفاری 
(DCI) 

1394 

13 
تامین دیزل ژنراتور یانمار بهمراه قطعات 

 46hpیدکی با قدرت 

شرکت تولیدی مینی لودر 
 دراج

1393 

12 
هیدرولیک  تامین یونیتهای شیرهای فرمان

 جهت خط تولید اتوماسیون
 1393 شرکت پویاکار

11 
تامین گیربکس، اتصاالت هیدرولیک، و 

 120barجکهای هیدرولیک با فشار کاری 

شرکت تولیدی مینی لودر 

 دراج
1392 

10 

 تامین ورقهای آلیاژی نسوز مربوط به دودکش

 مس کوره ذوب

مهندسی و صنعتی شرکت 

پارس غزاله، شرکت کانی 
 مس

1392 

9 
های یونیت تامین رادهای تیتانیومی مربوط به

 الکترووینینگ پرتابل فرآوری مس با روش
های آوریتوسعه فنشرکت 

 نوین معدنی دانا کاو
1392 

8 
دستگاه  FLENDERتامین الکتروگیربکس 

 کشش بیلت مس 
 1392 شرکت کابل البرز قزوین

7 
تامین موتور دیزل دویتز آلمان بهمراه 

 شلنگهای هیدرولیک فشار قوی

شرکت تولیدی مینی لودر 

 دراج
1392 

6 
( APIجداسازهای آب و نفت ) تامین فیلترهای

 منطبق با استانداردهای زیست محیطی
 1391 شرکت بنیاد بارانداز

5 
تامین گیربکسهای خورشیدی مربوط به درایو 

 کالریفایرفوالد
 1391 فوالد سیرجان

4 
وینج  FLENDERتامین الکتروگیربکسهای 

 باالبر دریچه سد

 

رکت مهندسی داریان ش

 هیدروسازه
1391 

3 

جهت  GRUNDFUSهای دوزینگ تامین پمپ

 تنظیم شده مواد پلیمریپمپاژ 
 

 1390 مجتمع فوالد بردسیر
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2 

 آلمان، برای KUNZتامین دیزل ژنراتور 
زدگی مزارع توربین باد جهت جلوگیری از یخ

 پسته
 

 1390 شرکت وامکو

 سال کارفرما نام پروژه ردیف

1 
برای  SEWتامین گیربکسهای خورشیدی 

  هواده های فاضالب صنعتی
 1390 شرکت فابست
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 ای از گواهی حسن انجام کار در قبال مشتریان مانمونه
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 ساختار سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

  

 هیات مدیره

Board of Directors (BoD) 

 مدیر عامل

CEO 

 دفتر مدیریت اجرایی

Executive Management Office 
 (EMO) 

 دپارتمان مالی

 دپارتمان اداری

 دپارتمان حقوقی

 دپارتمان نام تجاری )برند(

 دپارتمان مسئولیت اجتماعی

 مدیریت بازاریابی و توسعه

Business Management Office 
(BMO) 

 هامدیریت پروژه

Projects Management Office 
(PMO) 

 مدیریت استراتژیک

Strategic Management Office 
(SMO) 

 مدیر پروژه دپارتمان توسعه بازار
مسئول: یکپارچگی، محدوده، ارتباطات، 

 ریسک، و منابع انسانی پروژه

 دپارتمان سیستم و روش

 دپارتمان سرمایه دانشی هاطرحدپارتمان برآورد 

 دپارتمان کنترل پروژه دپارتمان جذب سرمایه
مسئولیت: کنترل زمان و کنترل 

 های پروژههزینه

 دپارتمان سرمایه انسانی

 دپارتمان قراردادها

 دپارتمان مهندسی پروزه دپارتمان مشتریان

 دپارتمان تامین پروژه

 پروژه QHSEدپارتمان 
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 برخی از پرسنل کلیدی شرکت

 مشخصات فردی:

 فرزاد چراغپور سماواتی نام و نام خانوادگی:

 

 مدیریت عامل :سازمانی سمت

 دکترای مهندسی مکانیک تحصیالت:

 1358 متولد:

 samavati@ieee.org ایمیل:
 

 های فعالیت:زمینه

 مدیریت استراتژیک(، System Engineering)مهندسی سیستم  :زمینه اصلی

 مکاترونیک مکانیزاسیون خطوط تولید، اتوماسیون صنعتی و تمهای رباتیک،سسیطراحی  :تخصصیزمینه 
 

 :های تخصصیدورهچندی از و آکادمیک تحصیالت 

 نصیرالدین طوسیدانشگاه خواجه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی :دکترا

 نصیرالدین طوسیدانشگاه خواجه طراحی کاربردی گرایشمهندسی مکانیک  :کارشناسی ارشد

 PMBOK NIS-Cert Academyمدیریت پروژه بر اساس استاندارد  ها:سایر دوره
 

 :تجربیات کاریبرخی از 

 سال کارفرما پروژه سمت

 مشاور

 تحقیقاتی

ت ساخ مشاور بخش تحقیق و توسعه نیروگاه شهید رجایی در
 تجهیز مانیتورینگ واتروالهای بویلر نیروگاه

 1394 شرکت توانیر

مشاور بخش توسعه بازار در احداث کارخانه تولید کابل  مشاور مدیریت
 (Submarine Cableزیردریایی )

شرکت مهندسی و ساخت 
 تاسیسات دریایی ایران

1392 

متری مجتمع  42طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی کالریفایر  مدیر پروژه
 فوالد بردسیر

المللی مهندسی شرکت بین
 فوالدتکنیک

1390 

 1389 شرکت پارس کانی وابسته به ایدرو سازی انرژی خط تولید طال در مجتمع زرشوران تکاببهینه مدیر پروژه

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و پایش وضعیت گیربکس  مدیر پروژه
 سرچشمه کرمان آسیاب واحدهای کوچک فرآوری مس در

 1387 شرکت صنایع مس ایران

 

 های مرتبط:ها و فعالیتسایر مسئولیت
 تاکنون 1388 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس عضو هیات علمی

 تاکنون 2009 (IEEEالمللی مهندسان برق و الکترونیک و رباتیک )انجمن بین عضو پیوسته

 1391 ، انتشارات نصیرطراحی اجزای مکانیکیتالیف کتاب با عنوان  مولف کتاب
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 برخی از پرسنل کلیدی شرکت

 مشخصات فردی:

 علی پزشکی نام و نام خانوادگی:

 

 هامدیریت دپارتمان برآورد طرح :سازمانی سمت

 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تحصیالت:

 1358 متولد:

 ali.pezeshki2@gmail.com ایمیل:
 

 های فعالیت:زمینه

 و مهندسی کارخانجات و واحدهای صنعتیطراحی  :زمینه اصلی

 طراحی مخازن تحت فشار، طراحی عمومی و جانمایی و تفصیلی کارخانجات سیمان :تخصصیزمینه 
 

 های تخصصی:تحصیالت آکادمیک و چندی از دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب گرایش طراحی کاربردیمهندسی مکانیک  :کارشناسی ارشد

 موسسه نوین پارسیان ASME Sec.VIII Div.1و استاندارد طراحی مخازن  ها:سایر دوره

 آلمان Prominent نمایندگی کمپانی هاآشنایی با دوزینگ پمپ 
 

 برخی از تجربیات کاری:

 سال کارفرما پروژه سمت

کارشناس ارشد 

 طراحی

 1391 شرکت طراحی صنعتی ایران طراحی جزئیات سیلوهای سیمان و مواد در پروژه سیمان مارگون

کارشناس ارشد 

 طراحی

طراحی عمومی و جانمایی، مطابقت طراحی جزئیات با طراحی 
 عمومی و جانمایی در پروژه سیمان کیاسر

 1390 شرکت طراحی صنعتی ایران

کارشناس ارشد 

 طراحی

جانمایی پروژه تبدیل آسیاب مدار باز به مدار طراحی عمومی و 
 بسته سیمان کویر کاشان

 1389 شرکت طراحی صنعتی ایران

 1387 معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی خدمت()زمینی ارتش نیروی معاونت تحقیقات ماشینکاریبخش  سرپرست کارگاه
اتریش در امکان  Lenzing همکاری با تیم مهندسی شرکت کارشناس پروژه

 الیاف ویسکوز طرح تولید پالپسنجی 
 1386 شرکت صنایع جیرفت سلولز

 

 های مرتبط:ها و فعالیتسایر مسئولیت

 تاکنون 1390 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس استاد مدعو

 و خط لوله طراحی مخازن SolidWorksو  Pvelite ، PDMSافزار تخصص در نرم افزارنرم

 وابسته به سفارت آلمان موسسه گوته آموختةدانش ای()تخصصی و محاوره آشنا با زبان آلمانی زبان آلمانی
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 برخی از پرسنل کلیدی شرکت

 مشخصات فردی:

 پیام زرافشان نام و نام خانوادگی:

 

 مدیریت دپارتمان سرمایه دانشی سازمان :سازمانی سمت

 مهندسی مکانیکدکترای  تحصیالت:

 1362 متولد:

 p_zarafshan@dena.kntu.ac.ir ایمیل:

 های فعالیت:زمینه

 های کنترلسیستم طراحیسازی و مدل :زمینه اصلی

 (UAV)در رباتها و هواپیماهای بدون سرنشین  های کنترلطراحی سیستم :تخصصیزمینه 

 :های تخصصیدورهچندی از و آکادمیک تحصیالت 

 نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی :دکترا

 ک(تکنیدانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی جامداتطراحی  گرایشمهندسی مکانیک  :کارشناسی ارشد

 :تجربیات کاریبرخی از 

 سال کارفرما پروژه سمت

 1391 انجمن رباتیک ایران ایران دبیر کمیته فناوری اطالعات انجمن رباتیک دبیر کمیته
ها برروی و کاربرد آن های کنترلیبررسی روش پژوهشگر ارشد

 فضاپیماها
باتیک و مرکز تحقیقات پیشرفته ر

 های خودکار )ارس(سیستم

1389 

مقایسه عملکرد کنترلرهای تطبیقی و بهینه برای یک  پژوهشگر ارشد

 (UAV) هواپیمای بدون سرنشین

 1386 کنترل ایرانقطب رباتیک و 

 1382 گروه صنعتی ایران خودرو 206و یک پژ مهندسی تولید، خط تولید تریمدپارتمان  کارشناس

 های مرتبط:ها و فعالیتسایر مسئولیت

 تاکنون 1392 گروه مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران عضو هیات علمی

  .++Cو  MATLAB ،ANSYS ،ADAMSتخصص در نرم افزارهای  افزارنرم
 سازمان اختراعات یهای رباتیکی و فضایدستگاه تست کنترل ارتعاشات سیستمثبت اختراع با عنوان  اختراع

 1390 تالیف کتاب با عنوان دینامیک مهندسی، انتشارات نصیر کتاب
 تاکنون1391 رباتیک و مکاترونیک ایران انجمندبیر کمیته فناوری  اجرایی
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 کلیدی شرکتبرخی از پرسنل 

 مشخصات فردی:

 محمد امین ثامنی نام و نام خانوادگی:

 

 QHSEمدیریت دپارتمان  :سازمانی سمت

 متالورژی جوشکاریکارشناسی ارشد مهندسی  تحصیالت:

 1359 متولد:

 ma_sameny@yahoo.com ایمیل:
 

 های فعالیت:زمینه
 های فلزیساخت سازهبازرسی، کنترل کیفیت و مدیریت  زمینه اصلی:
 اتصاالت جوش UTو  VT ،RTهای غیرمخرب تست زمینه تخصصی:

 

 :های تخصصیدورهچندی از و آکادمیک تحصیالت 
 تکنیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی متالورژی جوشکاریمهندسی  کارشناسی ارشد:

 مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران مهندسی جوش ها:سایر دوره

 انگلستان TWIشرکت    3.1سطح    CSWIPدوره 
 

 برخی از تجربیات کاری:

 سال کارفرما پروژه سمت

 1391 شرکت آراد شرکت آراد 13های فلزی فاز مدیریت ساخت سازه مدیر پروژه
 1390 شرکت باالگر/شرکت مپنا LNGساخت سازه فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی  کارخانهدر  سرپرست کیفیت

 1389 شرکت باالگر/شهرداری کرج عرشه پل مهرشهر کرج کارخانه ساخت اسکلت فلزی در کارخانهمدیر 
 1387 شرکت باالگر ساخت سازه بیمارستان سینا و گنبد مصلی تهران سرپرست کیفیت

 1386 شهرداری تهران تهران در گالبدرههای مدیریت بحران ساخت و نصب سوله مدیر پروژه
 1385 شرکت باالگر نصب نیروگاه گازی عسلویهساخت و  سرپرست کیفیت
 1384 فرانسه  Air Liquidتهران جنوب/  پتروشیمی فجر طرح توسعه واحد اکسیژن و آرگون سرپرست کیفیت
 1383 شرکت صنایع پتروشیمی ایران اداری پتروشیمی برزویه سازه فلزی ساختمان ساخت و نصب سرپرست کیفیت

 1382 شرکت مناطق نفت خیز جنوب 5انتقال گازهای سر چاهی مارون خط لوله  بازرس جوش
 1381 چگالش/شرکت ملی ساختمان نیخمی امام المللیبین خط لوله بنزین و تاسیسات فرودگاه بازرس جوش

 

 های مرتبط:ها و فعالیتسایر مسئولیت

  AUTO CAD، و TEKLA-XSTEEL ،ANSYSتخصص در نرم افزارهای  افزارنرم
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 برخی از پرسنل کلیدی شرکت

 مشخصات فردی:

 زادهمهدی قلی نام و نام خانوادگی:

 

 مدیریت سیستم و روش سازمان :سازمانی سمت

 در مدیریت استراتژیک MBAکارشناسی ارشد  تحصیالت:

 1359 متولد:

 @mail.comgmahdighh ایمیل:
 

 های فعالیت:زمینه

 استراتژیک، مدیریت کارخانهریزی برنامه زمینه اصلی:
 مدیریت پروژهمدیریت منابع انسانی،  زمینه تخصصی:

 

 های تخصصی:تحصیالت آکادمیک و چندی از دوره

 آزاد اسالمی علوم و تحقیقات قزویندانشگاه  گرایش استراتژیک MBA کارشناسی ارشد:
 اسالمی تهران مرکزیآزاد دانشگاه  جامداتطراحی  گرایشمهندسی مکانیک  کارشناسی:

 انجمن علمی مهندسی مکانیک تهران مرکز CNCهای ابزار طراحی ماشین ها:سایر دوره
 

 برخی از تجربیات کاری:

 سال کارفرما پروژه سمت

 1392 شرکت خدمات گلدیران LGخدمات پس از فروش محصوالت مدیر شعبه مرکزی  اجرایی مدیر
برای:  CNC ابزار هایماشین و ساخت طراحیمدیر کارخانة  مدیر کارخانه

پوشاک برش برای  CNCصنایع غذایی، دفاعی، ماشینهای 

، آالت مخصوص ساخت سوزن سرنگهاکوپیان، ماشین

 آالت مخصوص پرکنندة نوشابه شرکت زمزمماشین

 92-87 گروه صنعتی فرازگامان

ماشینکاری ارائه خدمات و کارشناس  های صنعتیطراح قالب کارشناس طراحی

، بندیبرای: صنایع خودرو، لوازم خانگی، بسته و قالبسازی

 غذایی و دارویی

 87-85 پیشگامان صنعتشرکت 

سرپرست واحد 

 تحقیقات

 های مکانیک، الکترونیکسرپرست واحد تحقیقات، هدایت تیم

 حکاکی طال CNCافزار در طراحی فرز و نرم

 81-80 گروه صنعتی فرازگامان

 

 های مرتبط:ها و فعالیتمسئولیتسایر 

  MSProject افزارو نرم PMBOKمسلط به استاندارد مدیریت پروژه  مدیریت پروژه
 ریزی تولید و تحلیلبرنامه Excellو  ConceptDraw  ،ANSYSافزارهای تخصص در نرم افزارنرم
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 برخی از پرسنل کلیدی شرکت

 مشخصات فردی:

 علیرضا سرائی نام و نام خانوادگی:

 

 های تجدیدپذیرمشاور دپارتمان توسعه بازار در انرژی :سازمانی سمت

 دکترای مهندسی مکانیک تحصیالت:

 1364 متولد:

 saraei@mech.sharif.ir ایمیل:
 

 های فعالیت:زمینه

 پذیرتجدیدهای نو و انرژی زمینه اصلی:
 های گازیسیستمهای تهویه مطبوع، توربین، انرژی خورشیدی، انرژی باد، پیل سوختی زمینه تخصصی:

 

 های تخصصی:تحصیالت آکادمیک و چندی از دوره

 دانشگاه صنعتی شریف تبدیل انرژی گرایشمهندسی مکانیک  :دکترا
 دانشگاه صنعتی شریف تبدیل انرژی گرایشمهندسی مکانیک  :کارشناسی ارشد

 همایش تهویه و بهداشت صنعتی کشی در سیستمهای تهویه مطبوعطراحی سیستم کانال ها:سایر دوره
 

 برخی از تجربیات کاری:

 سال کارفرما پروژه سمت

 کنشیریناگزرژی و ترمواکونومیکی سیستم تلفیقی آب تحلیل مدیر پروژه

(MED)حرارت و سرما و ، تولید همزمان برق (CCHP)  تجهیز

 شده با انرژی خورشیدی

 1392 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس ارشد 

 پروژه

اقتصادی تجهیز توربین گاز بوسیله  -ارزیابی فنیپروژه 

 کمپرسور کاری هوای ورودی بهخنک

 1391 دانشگاه صنعتی شریف

افزارهای مناسب جهت انجام محاسبات کارگیری نرمب مدیر پروژه

 منظور تولید انرژی باد برای منطقه خاصمایکروسایتینگ به

 1388 دانشگاه صنعتی شریف

 1386 نصیردانشگاه صنعتی خواجه بررسی ساختار ترمودینامیکی پیل سوختی اکسید جامد مدیر پروژه
 

 های مرتبط:ها و فعالیتسایر مسئولیت

 تاکنون 1390 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب علمیعضوهیات
 1391 ، انتشارات نصیرانتقال حرارتمولف کتاب با عنوان  تالیف کتاب

 تاکنون 1386 عضو بنیاد نخبگان و دفتر استعدادهای درخشان عضویت
 

  

mailto:saraei@mech.sharif.ir
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 برخی از پرسنل کلیدی شرکت

 مشخصات فردی:

 ولیمسعود آقایی شاه نام و نام خانوادگی:

 

 پروژهمدیر دپارتمان کنترل  :سازمانی سمت

 کارشناس مهندسی مکانیک در طراحی جامدات تحصیالت:

 1363 متولد:

 masoud_shah_vali@yahoo.com ایمیل:
 

 های فعالیت:زمینه

 مدیریت پروژهمدیریت اجرایی،  :زمینه اصلی

 ، مهندسی فروش، مدیریت زنجیره تامینو کنترل پروژهریزی برنامه :تخصصیزمینه 
 

 های تخصصی:آکادمیک و چندی از دورهتحصیالت 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات :کارشناسی

 2008بر پایه ویرایش سال  PMBOKمدیریت پروژه بر اساس استاندارد  ها:سایر دوره

 موسسه آموزشی خانه عمران MSPافزار کنترل پروژه به کمک نرم 
 

 تجربیات کاری:برخی از 

 سال کارفرما پروژه سمت

 مدیر 

 کنترل پروژه

( طرح EIAهای زیست محیطی )پروژه مطالعات اثرات آالینده
 احداث پاالیشگاه میعانات گازی در منطقه ویژه پارس

شرکت مهندسی فرادانش 
 نوآور ماد

1392 

مدیر داخلی و 

 فرآیندها

گیربکس خورشیدی تیپ  و ساخت مهندسی معکوسپروژه 
SEW خط تولید آسیاب سنگ معدن آهن 

شرکت فنی بازرگانی صنعت 
 گستر پارسیان

1391 

کارشناس کنترل 

 پروژه

متری مجتمع فوالد 42پروژه طراحی و ساخت کالریفایر
 سیرجان واقع در بردسیر کرمان

 المللیشرکت مهندسی بین
 فوالدتکنیک

1391 

 کارشناس

 کنترل پروژه

مستندسازی، کدگذاری، و تهیه بانک اطالعاتی بمنظور پروژه 
 سازی خط تولید طال در مجتمع زرشوران تکاب زنجانبهینه

شرکت پارس کانی وابسته به 

 ایدرو

1390 

 کارشناس

 کنترل پروژه

آشنایی با اصول کلی و استانداردهای کنترل پروژه بر اساس 
 بعنوان دوره کارآموزی PMBOKاستاندارد 

 صنایع یگانه ماشینشرکت 
 شهرک صنعتی البرز قزوین

1390 

 

 :هاقابلیتسایر 

نرم افزارهای 

 تخصصی

کشی نقشهافزارهای آشنا با نرم؛ MSPافزارهای کنترل پروژه بویژه مسلط به نرم
 ؛SolidWorksو  AutoCadطراحی و مهندسی نظیر: دو و سه بعدی 
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