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بررسی و مطالعه نقاط پیشنهادی كار 

جهت احداث كارخانه تولید
سازمان توسعه و 

نوسازی معادن
1385

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

2
طراحی ساختار سازمانی و تشکیالت در 

شركت
شركت ریخته گری 

ایران خودرو
1385

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

3

انجام خدمات مهندسی كیفیت، بازرسی 

فرآیند، بازرسی محصول نهائی و صدور 

گواهی مرغوبیت

شركت طراحی مهندس 

و تأمین قطعات ایران 

خودرو

1385
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

4
امکان سنجی اقتصادی انتقال یك خط 

از خطوط تولید آلومینیوم شركت ایرالکو
1385شركت ایرالکو

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

5
انجام مطالعات اولیه موزه ی علوم در 

زمینه نانو تکنولوژی مهندسی
سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
1385

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

6

مشاوره و زمان سنجی بخشهای تولیدی 

شركت ریخته گری آلومینیوم ایران 

خودرو

شركت ریخته گری 

آلومینیوم ایران خودرو
1386

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

7

انجام خدمات مهندسی كیفیت  ، 

بازرسی فرآیند ، بازرسی محصول نهائی و 

صدور گواهی مرغوبیت

شركت طراحی مهندس 

و تأمین قطعات ایران 

خودرو

1386
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

8

پژوهش و اولویت گذاری برنامه های 

توسعه فناوری نانو در وزارت تحقیقات و 

فناوری

وزارت علوم تحقیقات و 

فناوری
1386

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

9
 )مطالعه و بررسی عارضه یابی مشکالت 

(سازمان و محصول
شركت قطارهای 

مسافری رجاء
1386

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

10
انجام خدمات طرح مستندسازی اسناد و 

تهیه آرشیو فنی
شركت آب و فاضالب 

تهران و غرب تهران
1387

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

مركز توسعه تکنولوژی1387شركت آلومینای ایرانساخت چرخدنده بوش كالسیفایر11



12
ارتقاء بهره وری فرآیندهای اداری و 

مدیریتی پلیس راهور ناجا
 )راهنمائی و رانندگی 

(ناجا
مركز توسعه تکنولوژی1387

مركز توسعه تکنولوژی1387شركت آلومینای ایرانساخت جك كلی فیلتر و ایمپلر13

14

دنده  _ اینچ 23ساخت دنده پینیون 

باالئی محور دوم پینیون و سه عدد دنده 

برنجی

مركز توسعه تکنولوژی1387شركت بارز

15
 SAVساخت تیغه شولدرپد تایر سازی 

 عدد40به تعداد 
مركز توسعه تکنولوژی1388گروه صنعتی بارز

مركز توسعه تکنولوژی1388شركت آلومینای ایران( عدد40)ساخت چرخدنده فیلتر درام 16

17
خدمات نیاز سنجی آموزشی از خوشه 

صنعتی نساجی استان یزد

وزارت صنایع و معادن  

سازمان صنایع كوچك 

شهركهای صنعتی ایران

مركز توسعه تکنولوژی1388

18

طراحی و پیاده سازی نرم افزار بانك 

اطالعات حفاظت الکترونیکی و تأسیسات 

برق موزه های كارفرما

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

19
خدمات نیاز سنجی آموزش از صنایع 

كوچك لبنی استان خراسان رضوی

وزارت صنایع و معادن 

سازمان صنایع كوچك 

شهركهای صنعتی ایران

مركز توسعه تکنولوژی1388

20

فروش دانش فنی و فناوری تولید بومی 

سازی ورق های آلومینیومی آلیاژ گرید 

ALMG6 تن محصول40 و تحویل 

گروه صنایع تسلیحاتی 

و مواد فلزی صنعت 

بومی سازی مواد فلزی

مركز توسعه تکنولوژی1388

21

عملیات شناسائی و آماربرداری و طراحی 

تابلوهای  ( عدد16000حدود )و ساخت 

 ، جمع آوری 6صابر در سطح منطقه 

تابلوهای معابر قدیمی

مركز توسعه تکنولوژی61388شهرداری منطقه 



22

آنالیز قیمت ، آنالیز قطعات ، مطالعات 

امکان سنجی و تهیه طرح تجاری ، 

طراحی ، نقشه های صنعتی نظارت و 

...بازرسی كنترل كیفیت و 

پژوهشکده سیستم های 

پیشرفته صنعتی
مركز توسعه تکنولوژی1388

23
 knife عدد تیغه 230ساخت و فروش 

gate valve
مركز توسعه تکنولوژی1388شركت آلومینای ایران

24
 عدد قطعات فوت 30ساخت و فروش 

009استپ مخازن 
مركز توسعه تکنولوژی1388شركت آلومینای ایران

25

خدمات مشاوره در زمینه كنترل كیفیت 

و نظارت بر تهیه و تامین و مشاور فنی و 

انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، 

اتصاالت و تجهیزات آبیاری تحت فشار 

-ct)سازمان جهاد كشاورزی استان ایالم 

198)

جهاد كشاورزی استان 

ایالم
مركز توسعه تکنولوژی1398

26
اجرای سیستم های حفاظت الکترونیکی 

كاخ سبز و موزه رضا عباسی

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

27
 فروش تجهیزات و ابزارآالت مونتاژ 

EF7 (موتور ملی)موتور
مركز ساخت1385ایران خودور

28

 عدد بوش 300 عدد شفت و 250خرید 

جهت پمپ های واحدهای مختلف 

عملیاتی

مركز ساخت1385شركت آلومینای ایران

29

 عدد بوش 300 عدد شفت و 250فروش 

جهت پمپ های واحدهای مختلف 

عملیاتی

مركز ساخت1386شركت آلومینای ایران

30
 عدد هیتر بخار آلمان 20سفارش خرید 

غربی
مركز ساخت1386شركت رجاء



31

استفاده از خدمات مشاوره جهت ارائه 

فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین 

 دفترچه مشخصات فنی در خصوص 

قطعات مکانیکی كه شامل فلزی و غیر 

 (...پلیمری ، آزبستی و  )فلزی 

هیدرولیکی ، الکترونیکی و برقی

مركز ساخت1386شركت فوالد مباركه

32
 عدد بالك 10000تفاهم نامه فروش 

2024 یا 7075آلومینیومی از آلیاژ 
مركز ساخت1387مركز توسعه

33
طراحی و ساخت گیج كنترلی به همراه 

گواهی كالیبراسیون معتبر
شركت تولیدی بنیان 

صنعت اول
مركز ساخت1387

34

تفاهم نامه ارائه خدمات طراحی ، ساخت 

، نصب و فروش قطعات ، تجهیزات و 

ماشین آالت مورد نیاز خطوط تولید 

سالنهای تحت پوشش معاونت سواری

شركت ایران خودرو و 

معاونت تولید سواری
مركز ساخت1387

35

استفاده از خدمات مشاوره جهت ارائه 

فرایند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین 

دفترچه مشخصات فنی در خصوص 

قطعات مکانیکی

مركز ساخت1387شركت فوالد مباركه

36
ارائه خدمات مهندسی ، بازرسی و نظارت 

بر ساخت
مركز مهندسی ساخت 

دكل های حفاری
مركز ساخت1387

سی هزار شناسنامه37
سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

38

فروش قطعات فرسایشی خطوط تولید 

 معاونت 2خط كانوایر هوائی بدنه سازی 

خودرو سواری

مركز ساخت1387ایران خودرو



39

استفاده از خدمات مشاوره جهت ارائه 

فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین 

 دفترچه مشخصات فنی در خصوص 

قطعات مکانیکی كه شامل فلزی و غیر 

 (...پلیمری ، آزبستی و  )فلزی 

هیدرولیکی ، الکترونیکی و برقی

مركز ساخت1388شركت فوالد مباركه

40
اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری  

با رویکرد كایزن عملیاتی
شركت یاتاقان بوش 

ایران
1385

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

41
مستند سازی اطالعات پیشینه پل سازی 

در ایران
1386پژوهشکده حمل و نقل

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

42

مطالعه و بررسی نحوه راه اندازی 

  در پایگاه اطالعات e-jornalسرویس 

علمی جهاددانشگاهی

مركز اطالعات علمی 

جهاددانشگاهی
1386

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

43

ارائه خدمات و طراحی ، ساخت ، نصب و 

فروش قطعات تجهزات ماشین آاْلت 

مورد نیاز خطوط تولید و سالنهای تحت 

پوشش معاونت تولید سواری

1386شركت ایران خودرو
معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

44
تفاهم نامه تدوین برنامه جامع فناوری 

اطالعات جهاددانشگاهی
معاونت پشتیبانی 

جهاددانشگاهی
1386

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

45

خدمات مهندسی برای مرحله سوم 

نظارت عالیه و كارگاهی پروژه های 

جانبی سایت كارخانه آلومینیوم جنوب 

شهرستان المرد

1386شركت آلومینیوم جنوب
معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

46

پژوهش در زمینه صرفه های اقتصادی 

حمل و نقل از طریق بندر امیر آباد در 

كریدور شمال به جنوب

وزارت راه و ترابری 

سازمان بنادر و 

كشتیرانی بندر امیر آباد

1386
معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

47

انجام خدمات مهندسی كیفیت  ، 

بازرسی فرآیند ، بازرسی محصول نهائی و 

صدور گواهی مرغوبیت

1387شركت ساپکو
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

48
طراحی وب سایت التین دانشگاه علم و 

فرهنگ
1386دانشگاه علم و فرهنگ

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده



49
مشاور همیار فنی طرح احداث كارخانه 

ذوب آلومینیوم جنوب
شركت مجتمع صنایع 

آلومینیوم جنوب
1386

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

50

سیاست ها و تجربیات  _بررسی برنامه ها 

آزمایشگاه های مرجع كالیبراسیون 

كشورها

مركز استاندارد دفاعی 

ایران
1386

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

1387دفتر مركزیطرح فناوری نقشه جامع علمی كشور51
معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

52
طراحی و اجرای دوره های مشترك 

آموزشی
مجتمع علمی آموزشی 

امام خمینی
1387

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

53
طرح تهیه و تدوین نقشه جامع علمی 

كشور
1387دفتر مركزی

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

54

بکارگیری توان پژوهشی ، علمی كشور 

در راستای دستیابی به دانش فنی تولید 

و استفاده از انواع غشاءها در بخش های 

صنعتی كشور و فعالیت های ترویجی و 

پشتیبانی كننده

1387وزارت صنایع ومعادن
معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

55

دستیابی به اهداف تعیین شده در 

موافقتنامه طرح كمك به توسعه نوآوری 

در بخش صنایع پیشرو جهت تقویت 

عناصر نوآوری از طریق انجام مطالعات و 

تالش در ایجاد، توسعه و بومی سازی و 

انتشار فناوری در صنایع پیشرو

1387وزارت صنایع و معادن
معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

 كارگاه آموزشی2برگزاری 56
دانشگاه صنعتی مالك 

اشتر
1387

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

57
پیش بینی قیمت سهام توسط نظریه 

(11-1436)آشوب و فراكتال 
1387دفتر مركزی

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

58

طراحی مدلی برای پیش بینی زمان 

آماده شدن و بهبود گروه بندی محموله 

های مربوط به سفارشات مشتریان

1387دفتر مركزی
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع



59
تعمیم روش پورسل و كاربردهای آن در 

پردازش داده ها
1387دفتر مركزی

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

60
ارائه پروژه های تحقیقاتی فرآیند ایده تا 

محصول
سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع
1387

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

61

تدوین دانش فنی تولید كود شیمیایی 

 500اوره فسفیت پایلوت به ظرفیت 

كیلوگرم در هر بچ

سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع
1388

معاونت پژوهشی 

پژوهشکده

62

مطالعه و یکپارچه سازی و ایجاد دیتا 

سنتز اطالعات موزه های كشور بر اساس 

1شرح پیوست 

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

63

انجام و ارائه خدمات مطالعات امکان 

سنجی اقتصادی تولید اسکلت فلزی و 

پیچ و مهره برای ارائه به بانك صنعت و 

(استان تهران  )معدن 

شركت مهندسین 

مشاور صنعتی ایران
1387

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

64

 انجام و ارائه خدمات مطالعات امکان 

سنجی اقتصادی تولید اسکلت فلزی و 

پیچ و مهره برای ارائه به بانك صنعت و 

(استان قم )معدن 

شركت مهندسین 

مشاور صنعتی ایران
1387

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

65

 انجام و ارائه خدمات مطالعات امکان 

سنجی اقتصادی تولید اسکلت فلزی و 

پیچ و مهره برای ارائه به بانك صنعت و 

(استان سمنان )معدن 

شركت مهندسین 

مشاور صنعتی ایران
1387

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

66

دومین مطالعه ، استاندارد سازی و 

 اطالعات اموال 30000سازماندهی 

منقول موجود در موزه ملی ایران

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

67

مطالعه ، استاندارد سازی و شناخت 

نیازهای اطالعاتی اموال در موزه رضا 

 هزار 50 (1فاز  )عباسی و كاخ گلستان 

تنی

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع



68

مستندسازی ، انتقال و ورود اطالعات 

بخشی از اموال فرهنگی موجود در تهران 

و استانها ، سیستم جامع اموال كشور به 

 هزار تن40تعداد 

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

69
تهیه گزارش در خصوص راهبردهای 

توسعه فناوری غشاء در كشور
1388معاونت پژوهشی

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

70

 پروژه RFPتدوین برنامه اجرائی و تهیه 

های مورد نیاز برای بومی سازی فناوری 

نانو در مخابرات نوری

مركز تحقیقات مخابرات 

ایران
1388

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

71
مطالعه ، امکان سنجی و ارائه راهکارهای 

 اطالعات گردشگریGPRSاستفاده از 

سازمان میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و 

گردشگری

1388
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

72
خدمات پژوهشی ، مطالعاتی ، مشاوره 

ای و مهندسی
پژوهشکده سیستم های 

پیشرفته صنعتی
1388

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

73

قرارداد بازرسی و نظارت بر لوازم ، 

قطعات ، اتصاالت و تجهیزات آبیاری 

تحت فشار كالسیك

سازمان جها د 

كشاورزی استان 

آذربایجان غربی

1388
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

74
تفاهم نامه در خصوص كنترل پروژه و 

نظارت دو قرارداد سازمان میراث
1388واحد صنعتی شریف

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

75
طراحی و ساخت ربات با مکانیزم پاندول 

(1126-21)برعکس 
1385دفتر مركزی

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

1385دفتر مركزی  در اندازه گیری ابعادیMemsكاربرد 76
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

77
مجموعه میله رابط انتخاب دنده 

405گیربکس پژو 
شركت سهامی محور 

تابان
1385

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

78
ساخت دستگاه فیکسچر تست مانائی 

فشار
شركت صنعتی دفت 

خودرو كوشا
1385

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

ساخت دستگاه تست ضربه79
شركت صنعتی دفت 

خودرو كوشا
1385

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

80
ساخت دستگاه تست استحکام رنگ در 

اثر مالش
شركت صنعتی دفت 

خودرو كوشا
1385

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

81
ساخت دستگاه تست مقاومت پوشش 

رنگی در برابر پاشش سیال
شركت صنعتی دفت 

خودرو كوشا
1385

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك



1385شركت پایا كالجفرامین كنترلی82
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

83
فروش فرامین رینگها و سرب باالنس 

 به شرح پیوست405پیکان ، آردی و 
1386شركت فرزان صنعت

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

84

طراحی و ساخت دو عدد گریپر برای 

Grak Gase و یك عدد گریپر برای 

wate jaiket

صنایع ریخته گری 

ایران خودرو
1386

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

85
دو عدد  (شامل طراحی و ساخت  )خرید 

Grak case EF7گریپر برای  
صنایع ریخته گری 

ایران خودرو
1386

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

86
طراحی و نظارت بر ساخت ربات آجر 

چینی
1387بهمن احسانی یگانه

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

تدوین دانش فنی دوربین نقشه برداری87
آقای مهندس محمد 

كاظمی
1387

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

 نوع قطعات نهائی17خرید تجهیزات 88
شركت صنعتی و 

تولیدی دیزل سنگین 

(دمسا)ایران 

1387
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

89
طراحی فیکسچرهای جوشکاری سه پایه 

و قطعات مربوطه
1387شركت طراحان فلز دانا

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

1387شركت صنعتی امید فرطراحی و ساخت ابزار كنترلی90
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

1387دفتر مركزیLVDTتجاری سازی 91
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

92

طراحی و ساخت مستر فوالدی 

كالیبراسیون مولتی گیج كنترلی با دقت 

(میکرون  ) میلی متر 0/005

شركت صنعتی 

محورسازان ایران خودرو
1388

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

11دستور كار شماره ) Gate 2 1/6 M5تحقیق در مورد امکان پذیری نیتراسیون بر دو نمونه 93
شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

94
طرح تولید الیه های آمورف از مواد 

مغناطیسی نرم به  روش اسپاترینگ
گروه متالورژی1385دفتر مركزی

95
انجام پروژه های تحقیقاتی و خدمات 

آزمایشگاهی متالورژیکی
پژوهشکده علوم و 

فناوری صنایع دفاع
گروه متالورژی1385



96

 _آنالیز شیمیایی به روش كوانتومتری 

میکروسکوپ الکترونی ،  _شیمی 

ماكرواچ ، ضخامت سنجی پوشش، تست 

...های مکانیکی، سختی سنجی و 

شركت مهندسی و 

ساخت ژنراتور مپنا      

(پارس )

گروه متالورژی1385

97

تأثیر عملیات حرارتی بر خواص 

مغناطیسی آلیاژهای آمورف پایه آهن و 

(1448)كبالت 

گروه متالورژی1386دفتر مركزی

98
فناوری نوارهای مغناطیسی آمورف 

PFCعریض به روش 
گروه متالورژی1388دفتر مركزی

99
هیجده دستگاه لینیر تولیدی شركت 

میراب
مركز توسعه تکنولوژی1377شركت میراب

100
نظارت بر اجرای فاز صفر توربینهای 

تورمو وآستازو و توربوترن
شركت قطارهای 

مسافری رجاء
مركز توسعه تکنولوژی1379

نظارت بر دستگاههای آبیاری101
كشت و صنعت 

دامپروری پارس
مركز توسعه تکنولوژی1380

102
 واگن 365نظارت و كنترل روزانه 

قطارهای مسافری
شركت قطارهای 

مسافری رجاء
مركز توسعه تکنولوژی1380

103
نظارت و كنترل امور راهبردی قطارهای 

مسافری در تهران
شركت قطارهای 

مسافری رجاء
مركز توسعه تکنولوژی1382

104
نظارت از تهیه و تدوین طرح استاندارد 

سازی در ایستگاههای راه آهن
شركت قطارهای 

مسافری رجاء
مركز توسعه تکنولوژی1384

105
نظارت و بازرسی نهائی لوازم فلزی شبکه 

آبیاری تحت فشار اراضی شرق گرگر
سازمان جهاد كشاورزی 

خوزستان
مركز توسعه تکنولوژی1384

106
عملیات شناسایی و ساماندهی پالك 

 شهرداری تهران10های آبی منطقه 
سازمان عمرانی مناطق 

شهرداری تهران
مركز توسعه تکنولوژی1387

107
عملیات شناسایی و ساماندهی پالك 

 شهرداری تهران5های آبی منطقه 
سازمان عمرانی مناطق 

شهرداری تهران
مركز توسعه تکنولوژی1387



108

بررسی فرآیند مجتمع تولید آلومینا و 

تهیه و تحویل مدل شبیه سازی شده 

(مشاوره )ماكرو و میکرو 

مركز توسعه تکنولوژی1385شركت آلومینای ایران

109

ارائه خدمات در زمینه بازرسی و نظارت 

بر عملکرد شبکه نمایندگیها در اجرای 

فراخوان نشتی بنزین

مركز توسعه تکنولوژی1385شركت ایران خودرو

مركز توسعه تکنولوژی1385شركت داریانساخت جعبه آلومینیومی110

مركز توسعه تکنولوژی1385شركت آلومینای ایرانساخت یاتاقان ژورنال كانتر شفت آسیاب111

112

مطالعه و ارایه گزارش مربوط به بررسی و 

شناسائی راهکارهای  توسعه همکاری 

فناوری با كشور سوئد

مركز توسعه تکنولوژی1385دكتر جعفر محمودی

113
ارائه خدمات در زمینه بازرسی و نظارت 

شبکه نمایندگی ها
مركز توسعه تکنولوژی1386شركت ایران خودرو

114
گاردان بلند  (خرید  )سفارش فروش 

اكسپرس واگن
مركز توسعه تکنولوژی1386شركت رجاء

115
ابالغ كار ساخت مهره و استم ولوهای 

Hp
مركز توسعه تکنولوژی1386شركت آلومینای ایران

116

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، تدوین 

دانش فنی ، طراحی ، مشاوره و ساخت 

قطعات و ماشین آالت و نصب ملزومات

مركز توسعه تکنولوژی1386شركت سایپا پرس

117

ارائه خدمات در زمینه بازرسی ، نظارت 

بر عملکرد شبکه نمایندگیها در اجرای 

فراخوان ارتقاء سیستم سوخت رسانی

مركز توسعه تکنولوژی1386شركت ایساكو

118

ارائه خدمات پژوهش در خصوص بهبود 

سیستم كدینگ و طراحی سیستم 

كنترل موجودی در برنامه ریزی مواد

مركز توسعه تکنولوژی1386شركت آلومینای ایران

119
ساخت هوزینگ و چهارشاخ گاردان 

وكوپلینگ دنده دار
مركز توسعه تکنولوژی1386شركت آلومینای ایران



اجرای عملیات شناسائی نصب پالك آبی120
 5شهرداری منطقه 

شركت توسعه عمران 

بهمن

مركز توسعه تکنولوژی1387

اجرای عملیات شناسائی نصب پالك آبی121
شهرداری منطقه 

شركت توسعه عمران 10

بهمن

مركز توسعه تکنولوژی1387

122
شبیه سازی مصرف انرژی برای 

محورهای ریلی

وزارت راه و ترابری راه 

آهن جمهوری اسالمی 

ایران

مركز توسعه تکنولوژی1387

123

 24تهیه بارگیری ، حمل و با اندازه های 

عدد شافت پمپهای عمودی شبکه های 

آبیاری ناحیه شمال

وزارت نیرو سازمان آب 

و برق خوزستان
مركز توسعه تکنولوژی1387

124
 22ساخت محورهای گیربکس پیل های 

اینچ
مركز توسعه تکنولوژی1387گروه صنعتی بارز

125

شناسائی و آماربرداری از وضعیت پالك 

 تهیه و الصاق 6های سطح منطقه 

برچسب شماره های قدیم

مركز توسعه تکنولوژی61387شهرداری منطقه 

126
تدوین تکنولوژی و دانش فنی و ساخت 

Rollyیك جفت پروانه 

نیروی  )سپاه پاسدارن 

(دریایی 
مركز توسعه تکنولوژی1387

127
مطالعه كار و زمانسنجی فعالیتهای 

تولیدی در شركت دارو سازی آریا
1390دارو سازی آریا

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

128
پژوهش و طراحی سیستم برنامه ریزی 

جمع آوری و توزیع سفارشات مشتریان
1386شركت ایساكو

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

129

طراحی، ساخت و راه اندازی اطلس 

دیجیتال و تابلوی چند منظوره آموزشی 

محیط زیست و ساخت و نصب النه و 

میز غذای پرندگان در پارك بعثت

161394شهرداری منطقه 
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

130
تهیه بانك اطالعاتی تنوع زیستی منطقه 

16
161393شهرداری منطقه 

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

131
 دستگاه اتوماتیك نیم موتور برگردان 1

(موتور برگردان)موتور ملی 
مركز ساخت1390شركت ایران خودرو



 نوع قطعه42تهیه و ساخت تحویل 132
شركت تولیدی بنیان 

صنعت اول
مركز ساخت1389

133
ارزیابی و ارزشگذاری خدمات 

16اكوسیستمی شهرداری منطقه 
161394شهرداری منطقه 

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

134

مدیریت پسماند و ضایعات دارویی 

شركت داروسازی حکیم به وزن حدودی 

 كیلو گرم1000

1393شركت داروسازی حکیم
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

مركز توسعه تکنولوژی1390شركت آلومینای ایرانساخت سیتوپالك135

مركز توسعه تکنولوژی1390شركت آلومینای ایرانساخت دمپنر136

137

انجام مطالعات امکان سنجی فنی و 

اجرایی بر نمونه بوكیست جهت حذف 

اكسید آهن

شركت تعاونی معدنی 

فرآوری آلومینیو یزد
كلینیك صنعت1393

138
 عدد قالبهای 100نظارت بر ساخت 

پکیج دیواری
آقای مهندس محسن 

فرهنگی
كلینیك صنعت1393

كلینیك صنعت1393سیمان تهران سیمان تهرانhead wallتحلیل 139

140
امکان سنجی ایجاد تسهیالت بازیافت 

كشتی
1388سازمان كشتیرانی

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

141
بروز رسانی و نگهداری سیستم مدیریت 

HSEبهداشت ایمنی محیط زیست 
141393شهرداری منطقه 

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

142
تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از 

واحدهای بازیافت كننده پسماند
محیط زیست استان 

بوشهر
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

143

برآورد میزان تولید گازهای عمده گلخانه 

ای ناشی از فضوالت دامی در استان 

قزوین و بررسی اثرات آن

محیط زیست استان 

قزوین
1393

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

144
مدیریت جریان پسماند شهركهای 

صنعتی استان قزوین
محیط زیست استان 

قزوین
1394

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

145

عملیات شناسایی و پایش منابع آالینده 

و ارایه راهکارهای رفع آلودگی ها در 

7سطح منطقه 

71394شهرداری منطقه 
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی



146

راهنمای بکارگیری انواع كرونومترهای 

زیستی آالینده ها در خلیج فارس و 

دریای عمان

معاونت دریایی سازمان 

حفاظت محیط زیست
1393

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

147
انجام عملیات ارزیابی كمی و كیفی 

منابع آب مصرفی در سطح منطقه
71393شهرداری منطقه 

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

148

مدیریت پسماند و ضایعات دارویی 

شركت داروسازی شهردارو به وزن 

 كیلوگرم1500حدودی 

شركت داروسازی 

شهردارو
1392

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

149
ارائه مشاوره در خصوص مدیریت 

پسماندهای صنعتی
1389شركت شهاب

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

150
 SOEتهیه گزارش تحلیلی ملی 

در امور پسماند (وضعیت محیط زیست)
محیط زیست استان 

زنجان
1392

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

151

ارزیابی اثرات توسعه مطالعات محیط 

زیست،  طرح مجموعه گردشگری 

(جغازنبیل)دریاچه البرز 

مهندسان مشاور 

چغازنبیل
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

1390شهرداری اسالمشهربرنامه ریزی و اجرای كارگاه آموزشی152
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

153
نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزش 

محیط  زیست
1389شركت نفت بهران

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

154
زاگرس )برنامه عملیاتی مدیریت پسماند 

(جنوبی
شركت بهره برداری 

نفت زاگرس جنوبی
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

155
 نفر از دهیاران استان های 35آموزش

تهران در دوره آموزشی
1390استانداری تهران

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

156

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در 

شهرداری )انجام مطالعات ترافیکی 

(4منطقه 

معاونت حمل و نقل 

وترافیك
1391

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

157

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در 

شهرداری )انجام مطالعات ترافیکی 

(21منطقه 

معاونت حمل و نقل 

وترافیك
1391

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

158

اجرای پروژه تحقیقاتی تدوین معیار 

مصرف انرژی فرآیند الفین جهت بهینه 

سازی مصرف انرژی در واحد های 

منتخب

1389شركت ملی پتروشیمی
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی



161391شهرداری منطقه 16تهیه شناسنامه اكولوژیك منطقه 159
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

160

ارزیابی زیست محیطی سازمان بر مبنای 

 در سطح ISO14031استاندارد 

16شهرداری منطقه 

161392شهرداری منطقه 
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

161

مطالعه وپژوهش در راستای اجرای بند 

 88 ماده واحده قانون بودجه سال 20

كشور

صندوق ضمانت سرمایه 

گذاری صنایع كوچك
1388

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

162

مدیریت جریان پسماند در شهرك های 

صنعتی با رویکرد اكولوژی صنعتی 

(مطالعه موردی استان قزوین)

1393دفتر مركزی
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

163
انجام مطالعات پیش امکان سنجی طرح 

تولید تجهیزات حفاری جهت دار

سازمان تجاری سازی 

فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان

1394
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

164
طراحی نظام مدیریت ریسك در طول 

چرخه های پروژه های مهندسی
1395پژوهشگاه صنعت نفت

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

165

تبیین مدل رشد و موفقیت شركت های 

دانش بنیان جهاددانشگاهی با روش 

AHP

1393دفتر مركزی
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

166
طراحی واستقرار نظام ارزیابی عملکرد 

سازمانی شركت های تابعه
شركت مادر تخصصی 

بازرگانی دولتی ایران
1389

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

167
ارتقای بهره وری سیستم رسیدگی به 

شکایات و درخواست مشتریان
1391بانك مسکن

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

168
انجام مطالعات پیش امکانسنجی طرح 

تولید كالف دستگاه لوله مغزی سیار

سازمان تجاری سازی 

فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان

1394
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

169
انجام مطالعات پیش امکانسنجی طرح 

تولید دستگاه لوله مغزی سیار

سازمان تجاری سازی 

فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان

1394
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع



170

طراحی شاخص ها و مدل ارزیابی و 

انتخاب تامین كنندگان شبکه نوآوری در 

High-techسازمان های 

1392دفتر مركزی
گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

171

شبکه بندی برونداد پس پردازش مدل 

wrf برای كمیت دمای دو متری روی 

ایران

سازمان -دفتر مركزی

هواشناسی كشور
1393

گروه پژوهشی مهندسی 

صنایع

172

ارتقاء وضعیت نقشه ها، تدوین شرایط 

دستور كار شماره )تحویل گیری قطعات 

3)

شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

1390اتوماسیونطراحی جزیی مجموعه اینجکتور173
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

174

تدوین دانش فنی ساخت و بهینه سازی 

گاردریل های جاده های مستقیم با 

قابلیت استاندارد سازی ملی

1390شركت زنجان برنز
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

175
طراحی وساخت فرامین قطعه به شماره 

X91456528Aفنی 
1389شركت ماژین استیل

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

176
 GD&Tبرگزاری دوره های آموزشی 

(4دستور كار شماره )
شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

1390اتوماسیونBOPطراحی اینجکتور، استریپر و 177
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

178

طراحی و ساخت فرامین موقعیت 

 ، پیکان و L90 ،405سوراخهای پژو  

206پژو 

1391شركت پایاكالچ
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

179
 عدد شیر 3نظارت بر ساخت و تحویل 

(6دستور كارشماره )كامل 
شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

180

تهیه گزارش انحراف ابعادی شیرهای 

 و CMMنامنطبق با استفاده از دستگاه 

دستور )برنامه ریزی جهت اصالح آنها 

(9كار شماره 

شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

181
ارائه طراحی مفهومی ساخت سنگ شکن 

ژیراتوری
1391شركت گل گهر

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك



182
دستور كار )طراحی و ساخت فرامین 

(1شماره 
شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

183
 7طراحی و ساخت فرامین پیچ داخل 

(2دستور كار شماره )اینچ 
شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

184

تحقیق در مورد امکان پذیری و ایجاد 

دانش فنی نیتراسیون بر روی شیر 

2(1/16) 10M دستور ) به جای نیکل

(11كار شماره 

شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

185

تهیه نقشه های ماشینکاری مراحل 

مختلف براساس فرآیند عملیات 

(5دستور كار شماره )ماشینکاری 

شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

186

-Dارائه مدل آموزش از راه دور 

learning مدیریت پسماند خانگی با 

رویکرد طرح تفکیك از مبدا

161394شهرداری منطقه 
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

187
طراحی وساخت دستگاه مدوالر طول به 

88(تجاری سازی)  LVDTكمك فناوری
سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع
1388

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

188
طراحی و ساخت شتاب سنج تك محوره 

MEMS

سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع
1388

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

189
بررسی و تحلیل محور اصلی سنگ شکن 

(شفت-1دستور كار شماره )ژیراتوری 
1392شركت گل گهر

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

190
 Ballامکان سنجی ساخت دستگاه 

Mill ( بال میل-2دستور كار شماره)
1392شركت گل گهر

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

191
 Ballبررسی گزارش ساخت چرخدنده 

Mill ( چرخدنده-3دستور كار شماره)
1392شركت گل گهر

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

192
 Flameامکان سنجی طراحی و ساخت 

Detector ( 4دستور كار شماره)
1392شركت گل گهر

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك



193

 10M (1/16)2تحلیل آبندی شیر 

با نرم افزارهای شبیه  (داخلی و خارجی)

دستور ) ANSYS-FLUENTسازی 

(7كار شماره

شركت فناوری 

تجهیزات سرچاهی
1391

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

194
بازرسی و نظارت بر فرآیند تهیه 

دفترچه های مشخصات فنی
1392شركت گل گهر

گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

195

 قطعه 10تدوین دانش فنی و ساخت 

دستور ) edge blockسایشی دستگاه 

(hpgr-6كار شماره 

1392شركت گل گهر
گروه پژوهشی مهندسی 

مکانیك

196
فرآوری فویل های لحیم كاری آمورف 

پایه نیکل به روش ریخته ریسی
گروه متالورژی1391دفتر مركزی

197

 Inconel 738لحیم كاری سوپر آلیاژ 

با استفاده از فویل های لحیم كاری 

 تولیدیBni-2 با MBF-15آمورف 

گروه متالورژی1392دفتر مركزی

198
تولید آزمایشگاهی هسته های نانو 

كریستالین ترانسفورماتور
گروه متالورژی1392دفتر مركزی

199
طراحی وساخت شیر فشار باال در محیط 

خورنده و ساینده
سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع
مركز توسعه تکنولوژی1387

200

خدمات مشاوره در زمینه كنترل كیفیت 

و نظارت بر تهیه و تامین و مشاور فنی و 

انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، 

اتصاالت و تجهیزات آبیاری تحت فشار 

-سازمان جهاد كشاورزی استان ایالم

1396 (C t-194)

جهاد كشاورزی استان 

ایالم
مركز توسعه تکنولوژی1396

201

بازرسی فنی و كنترل لوله ها و لوازم 

خریداری شده مربوط به طرح های آب و 

(Ct-187)خاك استان آذربایجان غربی

سازمان جهادكشاورزی 

استان آذربایجان غربی 

مدیریت آب و خاك و )

(امورفنی و مهندسی

مركز توسعه تکنولوژی1395



202

مشاور فنی و نظارت عالیه به عملکرد 

شركت های بازرسی فنی در خصوص 

بازرسی و تحویل گیری تجهیزات آبیاری 

 (سنترپیوت)بارانی آبفشان دوار مركزی 

طرح جامع و شبکه های آبیاری و 

-ct)زهکشی غرب و شمالغرب كشور 

196)

معاونت آب و خاك 

مجری طرح شبکه )

های فرعی آبیاری و 

زهکشی غرب و 

(شمالغرب

مركز توسعه تکنولوژی1397

203
تدوین تکنولوزی و دانش فنی  وساخت 

ROLLAیك جفت پروانه 

نیروی دریایی سپاه 

پاسداران
مركز توسعه تکنولوژی1387

204
ابالغ )........عدد پرس رول و17سفارش 

(كاری
مركز توسعه تکنولوژی1389گروه صنعتی بارز

205

تهیه اسناد مناقصه برای عملیات 

احداث فوندانسیون واحداث .گودبرداری

سوله ی كارخانه نیمه صنعتی فراوری موا

سازمان زمین شناسی 

واكتشافات معدنی
مركز توسعه تکنولوژی1388

206

عملیات شناسایی و آمار برداری و 

طراحی وساخت از وضعیت تابلو های 

( عدد16000)معابر 

مركز توسعه تکنولوژی61388شهرداری منطقه 

207
  STUD  BOLT قلم 35ساخت 

صنایع پتروشیمی
شركت ملی صنایع 

پتروشیمی
مركز توسعه تکنولوژی1389

208
طراحی شناسنامه فنی قطعات با رویکرد 

(BOM)درخت محصول 
شركت صنایع ریلی 

ایران خودرو
مركز توسعه تکنولوژی1389

209
آسیب شناسی فرایند انتقال تکنولوژی 

ساخت لکوموتیو از شركت زیمنس
مركز توسعه تکنولوژی1390گروه مپنا

210

انجام خدمات مشاوره در زمینه مستند 

سازی و زمان سنجی فرآیند های تولید و 

تامین شركت

شركت صنایع ریلی 

ایران خودرو
مركز توسعه تکنولوژی1390

211

 نمایندگی 350فروش ابزار مخصوص 

جدید منطبق بر استاندارد های ایران 

خودرو

- شركت همگام خودرو 

ایساكو
مركز توسعه تکنولوژی1390



212

نظارت و مشاوره در خصوص فعالیتهای 

 (LNG)انستیتومایع سازی گاز طبیعی 

(ct-197)

مركز توسعه تکنولوژی1397شركت ملی گاز ایران

213

 انجام آزمایشات لوازم قطعات و 

تجهیزات آبیاری تحت فشار آذربایجان 

غربی

سازمان جهاد كشاورزی 

استان آذربایجان غربی
مركز توسعه تکنولوژی1389

مركز توسعه تکنولوژی1389شركت آلومینای ایرانساخت بلوك های ساكشن214

215

ارایه خدمات مهندسی بازرسی و نظارت 

بر لوازم قطعات و تجهیزات آبیاری تحت 

فشار آذربایجان غربی

سازمان جهاد كشاورزی 

استان آذربایجان غربی
مركز توسعه تکنولوژی1389

216
 عدد پمپ 100عدد شفت و 20ساخت 

وارمن
مركز توسعه تکنولوژی1389شركت آلومینای ایران

مركز توسعه تکنولوژی1389شركت آلومینای ایران ست بوش استیل10ساخت 217

218
بازرسی فنی تجهیزات آبیاری تحت فشار 

استان زنجان
سازمان جهادكشاورزی 

استان زنجان
مركز توسعه تکنولوژی1390

219

نظارت بر تهیه و تامین و بازرسی و 

كنترل كیفیت لوله ، لوازم ، قطعات ، 

اتصاالت و تجهیزات آبیاری تحت فشار

سازمان جهاد كشاورزی 

استان ایالم
مركز توسعه تکنولوژی1390

220
بازرسی فنی و نظارت و كنترل كیفی 

لوله  پلی اتیلن
سازمان جهادكشاورزی 

قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1390

221

بازرسی فنی و نظارت و كنترل كیفی 

لوله  پلیاتیلن، لوله اسکرین فوالدی، ورق 

ژئوممبرین و ورق ژئوتکستاین

سازمان جهادكشاورزی 

قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1391

222

نظارت و ارائه خدمت مهندسی در زمینه 

بازرسی فنی و كنترل كیفیت لوله های 

بازرسی فنی و نظارت و )پلی اتیلن 

(كنترل كیفی لوله  پلی اتیلن

سازمان جهادكشاورزی 

قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1392



223
ارائه خدمات )خدمات تخصصی 

(آزمایشگاهی
شركت گسترش 

پالستیك
مركز توسعه تکنولوژی1391

224
تعیین مشخصات فنی آبپاش ضربه ای 

تمام دور پایا
مركز توسعه تکنولوژی1391شركت پایا بسپار آریا

225

خدمات مشاوره در زمینه كنترل كیفیت 

و نظارت بر تهیه و تامین و مشاور فنی و 

انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، 

اتصاالت و تجهیزات آبیاری تحت فشار 

سازمان جهاد كشاورزی استان لرستان 

(ct-192)

جهاد كشاورزی استان 

لرستان
مركز توسعه تکنولوژی1396

226

ارائه خدمات مشاوره در زمینه كنترل 

كیفیت و نظارت بر تهیه، تامین و 

بازرسی فنی و انجام آزمایشات لوله، 

لوازم، قطعات، اتصاالت، تجیهزات و 

ماشین های آبیاری طرح های آبیاری 

-ct)سازمان جهاد كشاورزی استان البرز 

195)

مدیریت آب و خاك و 

امور مهندسی سازمان 

جهادكشاورزی استان 

البرز

مركز توسعه تکنولوژی1397

مركز توسعه تکنولوژی1389شركت آلومینای ایرانقطعات پمپ وارمن227

مركز توسعه تکنولوژی1390شركت ایران تایرتیغه های ایران تایر228

مركز توسعه تکنولوژی1389شركت بارزساخت فریکشن بارز229

230
بازرسی و نظارت بر فرآیند تهیه دفترچه 

های فنی شركت گل گهر
مركز ساخت1392گروه مکانیك

231

تامین مواد اولیه و قطعات استاندارد 

وساخت و مونتاژ اجزای اصلی مجموعه 

ریل

مركز اتوماسیون و ابزار 

دقیق
مركز ساخت1393

232
خدمات مشاوره جهت ارائه فرایند 

هندسی معکوس
شركت فوالد مباركه 

اصفهان
مركز ساخت1390

233
 ست سرویس 49تولید و فروش 

بهداشتی واگن
شركت صنایع ریلی 

ایران خودرو
مركز ساخت1389

مركز ساخت1391شركت ایران خودروساخت موتور برگردان و پالت234



235
تحقیق و ساخت سیلیکاژل با دانسیته 

پائین در مقیاس آزمایشگاهی
مركز ساخت1388دفتر مركزی

236

ارائه خدمات ساخت یك دستگاه 

اینجکتور مربوط به دستگاه لوله مغزی 

سیار

مركز اتوماسیون و ابزار 

دقیق
مركز ساخت1392

237

تامین مواد اولیه و قطعات استاندارد و 

ساخت و مونتاژ اجزای مجموعه حلقه دم 

مجموعه اعمال گشتاور حلقه )گیربکس

دم، مجموعه پوسته دیفرانسیل، مجموعه 

(پایه ها و مجموعه بستر

مركز اتوماسیون و ابزار 

دقیق
مركز ساخت1394

238
 عدد استند حمل موتور15

( عدد پالت15) 
مركز ساخت1390ساپکو

239
 عدد استند حمل موتور روی كانوایر 50

( عدد پالت50)موتور ملی 
مركز ساخت1390شركت ایران خودرو

240

استفاده از خدمات مشاور جهت ارایه 

فرایند مهندسی معکوس وتهیه و تدوین 

دفترچه مشخصات فنی

شركت فوالد مباركه 

اصفهان
مركز ساخت1389

241
 مجموعه ماژول سرویس 4ساخت 

بهداشتی قطار ریل باس
مركز ساخت1394ایریکو

242

همکاری در زمینه های مختلف  با 

كلینیك صنعت در ساخت قطعات  

صنایع شهید مسلمی بر اساس 

دستوركارها

مركز ساخت1394كلینیك صنعت

243
طبق  _ردیف ایر پین  3ساخت 

8825121درخواست 
مركز ساخت1389شركت ساپکو

244
بازرسی  و  .ارایه خدمات مهندسی 

نظارت بر ساخت
مركز مهندسی وساخت 

دكل های حفاری
مركز ساخت1389

245
مدیریت و امحای پسماند دارویی و 

كاالهای سالمت محور شركت پخش البرز
1393شركت پخش البرز

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی



1391محیط زیست تهرانمحیط زیست استان تهران246
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

247
مدیریت پسماند و ضایعات دارویی و 

بهداشتی شركت ایران ناژو
1393شركت ایران ناژو

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

برنامه عملیاتی مدیریت پسماند248
شركت بهره برداری 

نفت زاگرس جنوبی
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

21انجام مطالعات ترافیکی منطقه 249
سازمان حمل و نقل و 

ترافیك
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

250

مطالعه و بررسی تغییرات سواحل استان 

بوشهر از تصاویر ماهواره ای در محیط 

G IS

محیط زیست استان 

بوشهر
1388

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

251
برنامه ریزی و اجرای كارگاه های 

 دوره13آموزشی طی 
1388شهرداری اسالمشهر

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

252

ارزشگذاری و میزان خسارت وارده به 

منابع پایه اكولوژیکی در مناطق تحت 

مدیریت و زیستگاه های حساس استان 

پارك ملی و شکار ممنوع الر - 1: شامل

- 3منطقه حفاظت شده ورجین - 2

منطقه حفاظت شده البرز مركزی استان 

تهران

محیط زیست استان 

تهران
1391

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

253

شناسائی و ثبت موقعیت جغرافیایی 

پایشگاه ها و كریدور های ارتباطی 

زیستگاه ها و تهیه نقشه های جاجرود 

GIS و شرح عملیات پروژه رفع تعارضات 

و تخریب محیط های طبیعی جاجرود

محیط زیست استان 

تهران
1389

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

254
تدوین برنامه عملیات مونتیورینگ 

وپایش آلودگی هوا
محیط زیست استان 

تهران
1389

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

255

انجام پروژه طراحی و اجرای دوره های 

آموزشی و اطالع رسانی جهت مقابله با 

آلودگی هوا در هنگام بروز بالیای طبیعی

محیط زیست استان 

تهران
1389

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

بررسی سواحل استان بوشهر256
محیط زیست استان 

تهران
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی



257

مدیریت پسماند و ضایعات دارویی 

شركت داروسازی مینا به وزن حدودی 

 كیلوگرم9800

1391شركت داروسازی مینا
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

258

مدیریت پسماند و ضایعات دارویی 

شركت داروسازی روز دارو به وزن 

 كیلوگرم2000حدودی 

شركت داروسازی روز 

دارو
1392

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

259
تهیه و تدوین چك لیست گونه های 

جلبکی عامل كشند سرخ
معاونت دریایی سازمان 

حفاظت محیط زیست
1393

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

260

مطالعات تعیین هزینه سیستم سفر با هر 

یك از مدل های حمل و نقل 

درشهرتهران

معاونت حمل و نقل 

وترافیك
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

4انجام مطالعات ترافیکی منطقه 261
سازمان حمل و نقل و 

ترافیك
1390

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

71390شهرداری منطقه 7 شهرداری منطقه HSEاستقرار سامانه 262
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

263

انجام مطالعات زیست محیطی در 

خصوص آلودگی اكوسیستم های آبی از 

 20طریق آماده سازی و آنالیز تعداد 

نمونه صدف

موسسه تحقیقات 

شیالت ایران
1388

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

51391شهرداری منطقه 5 شهرداری منطقه HSEاسقرار سامانه 264
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

265
انجام مطالعات براورد میزان حساسیت 

تقاضای سفر در تهران
سازمان حمل و نقل و 

ترافیك شهر تهران
1391

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

1390لوله و تجهیزات سدیدبرنامه عملیاتی مدیریت پسماند266
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

267

انجام مطالعات بررسی وضعیت سیستم 

حمل و نقل شهر تهران از دیدگاه عدالت 

اجتماعی و ارائه برخی راهکارهای كلی 

به منظور بهبود آن

معاونت حمل و نقل 

وترافیك
1392

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

268

مطالعات اثرات زیست محیطی طرح 

جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح 

شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب 

جهت رفع آن

مركز مطالعات و برنامه 

ریزی شهر تهران
1389

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی



1390شركت كارخانجات پیلهتدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند269
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

270

تدوین چارچوب امکان سنجی اكولوژی 

صنعتی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات 

(11-2320)

1395دفتر مركزی
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

271

انجام آزمایشات مورد نیاز لوله ، لوازم 

قطعات ، اتصاالت و تجهیزات ماشین 

(ct-185)1394-های آبیاری استان ایالم

سازمان جهاد كشاورزی 

استان ایالم
مركز توسعه تکنولوژی1394

272
 عدد قطعات 14640تولید داخل تعداد 

A.O. SMITHمختلف میتر های 
شركت پخش 

های نفتی ایران فرآورده
مركز ساخت1389

273

شناسایی منابع آالینده پایش و تهیه 

اطلس محیط زیستی در سطح منطقه 

 شهرداری تهران16

161394شهرداری منطقه 
گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

مركز ساخت1390دفتر مركزیساخت یك دستگاه میتر274

275

ارائه خدمات مشاوره در زمینه كنترل و 

نظارت بر تهیه و تامین تجهیزات ابیاری 

تحت فشار

سازمان جهاد كشاورزی 

استان آذربایجان غربی
مركز توسعه تکنولوژی1393

استقرار نظام مدیریت دانش276
شركت حمل و نقل 

ریلی رجاء
1394

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

277

دستیابی به دانش فنی تولید فویلهای 

آمورف برای لحیم كاری فوالدهای زنگ 

(2446-55)نزن 

گروه متالورژی1395دفتر مركزی

278

طراحی و استقرار مدیریت عملکرد 

كاركنان با تاكید بر نظام پرداخت مبتنی 

بر عملکرد

1392بانك صادرات ایران
مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

279

ارائه خدمات مشاوره در زمینه كنترل و 

نظارت بر تهیه و تامین تجهیزات آبیاری 

(ct-169) 1393-تحت فشار استان ایالم

سازمان جهاد كشاورزی 

استان ایالم
مركز توسعه تکنولوژی1393



280
-طرح توجیهی و تفضیلی اثر طبیعی 

(محیط زیست بوشهر )ملی كوه نمك 
1391محیط زیست بوشهر

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

281

انجام آزمایشات مورد نیاز لوله ، لوازم 

قطعات ، اتصاالت و تجهیزات آبیاری 

تحت فشار

سازمان جهاد كشاورزی 

استان ایالم
مركز توسعه تکنولوژی1390

282
 عدد ماژول سرویس بهداشتی 39خرید 

قطار ریل باس
شركت توسعه صنایع 

(ایریکو)ریلی ایرانیان
مركز ساخت1395

283
انجام كنترل و جدا سازی چرخ و 

محورهای دپو شده
شركت حمل و نقل 

ریلی رجاء
مركز توسعه تکنولوژی1394

284
تهیه امکانسنجی فنی و اقتصادی  و 

SBDC پروژه مراكز 5ارزشگذاری 
1395سازمان گسترش

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

285
مطالعات پژوهشی ارزیابی اثرات زیست 

محیطی منطقه ویژه اقتصادی خوی
1396شركت انرژی دریای خزر

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

286

طراحی و ساخت دستگاه شستشوی 

آلتراسونیك مبدلهای حرارتی و تجهیزات 

مکانیکی

- شركت ملی گاز ایران

شركت مجتمع گاز 

پارس جنوبی

مركز ساخت1396

287

نظارت، بازرسی فنی و كنترل كیفیت 

لوله های پلی اتیلن شركت همیاری 

قزوین سازمان جهاد كشاورزی استان 

(ct-189)قزوین 

جهاد كشاورزی استان 

قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1396

288
نظارت، بازرسی و كنترل كیفیت لوله 

های پلی اتیلن و ورق ژئوممبران
سازمان جهاد كشاورزی 

استان قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1393

289

بازرسی فنی و كنترل لوله ها و لوازم 

خریداری شده مربوط به طرح های آب و 

خاك استان سمنان

سازمان جهادكشاورزی 

استان سمنان
1395

مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

مركز توسعه تکنولوژی1394سازمان ملی استانداردتدوین و ارائه پیش نویس استاندارد290



291

انجام آزمون كوانتومتری پرتابل حداقل از 

 نقطه تعیین شده توسط كارفرما از 10

تجهیزات موجود در نشانی كارفرما

شركت صنایع شیمیایی 

فراپل
گروه متالورژی1397

292

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت 

 CEPAسازی، مشاركت و آگاهی رسانی 

با هدف مشاركت ذینفعان در حفاظت و 

احیاء تاالب اوان

محیط زیست استان 

قزوین
1395

گروه پژوهشی اكولوژی 

صنعتی

293
تدوین استاندارد و ارائه پیش نویس 

استاندارد
مركز توسعه تکنولوژی1393سازمان ملی استاندارد

294

انجام تحقیق و آزمایش بر روی سازه ها 

و قطعات ارجاع شده از طرفین، انجام 

مقایسات بین آزمایشکاهی در راستای 

، تبادل ISO/IEC 17025استاندارد 

نمونه های استاندارد كالیبراسیون در 

صورت نیاز و با توافق طرفین، همکاری 

در تعمیر و ارتقای تهیزات در صورت 

نیاز، آموزش كارشناسان طرفین در 

صورت نیاز و امکان طرف مقابل، ارجاع 

مشتری به آزمایشگاه طرف مقابل در 

مواردی كه امکان انجام آزمایشی در 

.آزمایشگاه مبدا وجود نداشته باشد

مركز پژوهش متالورژی 

رازی
گروه متالورژی1397

295
طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت 

پروژه
شركت راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران
گروه صنایع1397

296
بازرسی فنی لوله پلی اتیلن و ورق 

پلیمری
سازمان جهاد كشاورزی 

استان قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1394



297

عملیات بروز رسانی، تعمیر، خدمات، 

كنترل و نظارت بر عملکرد كمپرسورهای 

گاز شهری با كاربرد خانگی و بازاریابی و 

فروش آنها

شركت سرمایه گذاری 

غدیر
كلینیك صنعت1397

298
 عدد هیتر بخار 8ساخت و تولید 

المانغربی
شركت حمل و نقل 

ریلی رجاء
مركز ساخت1397

299

نظارت، بازرسی و كنترل كیفیت لوله 

های پلی اتیلن شركت شهراب گستران 

سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین 

(ct-191)

جهاد كشاورزی استان 

قزوین
مركز توسعه تکنولوژی1396

300

راه و نحوه  نویس نقشه تهیه سند پیش

اجرایی سازی مأموریت مدیریت انتقال و 

ای و  توسعه فناوری در طرحهای توسعه

یا عمرانی

مركز توسعه تکنولوژی1394دفتر مركزی

1395سازمان ملی استانداردتدوین و ارائه پیش نویس استاندارد301
مركز توسعه تکنولوژی و 

گروه مهندسی صنایع

302

انجام پروژه تحقیقاتی در خصوص اشباع 

داخلی و سطحی چوب با مواد غیر 

رسمی جهت مقابله با شرایط محیطی، 

بررسی ایجاد ضد آب با استفاده از روغن 

داغ و فرموله كردن رنگ چوب

كلینیك صنعت1398شركت رها چوب

303

مطالعات تحقیقاتی پژوهشی ارائه 

راهکارهای بکارگیری فناوریهای فضایی 

در كاربردهای حمل و نقل

معاونت حمل و نقل 

وزارت راه و شهرسازی
گروه صنایع1398

304
ساخت قطعات موتور درون چاهی مركز 

مکاترونیك
مركز ساخت1398مركز مکاترونیك

305

انجام خدمات تعیین متریال فلزات 

خریداری شده توسط شركت پالیش 

نفت الوان

شركت پاالیش نفت 

الوان
گروه متالورژی1398

306
تهیه و تولید مجموعه الكینگ دیوایس 

مطابق با مشخصات فنی
شركت گسترش صنایع 

ریلی ایران
مركز ساخت1398



307
نظارت بر طراحی و ساخت آنالیزهای 

نقطه شبنم آب و هیدروكرین
مركز توسعه تکنولوژی1399دانشگاه علم و صنعت

308

خدمات فنی و مهندسی، تدوین دانش 

فنی، طراحی مشاوره و ساخت قطعات 

اپتیك و لوازم جانبی

شركت مشترك ایران 

خودرو و اتومبیل پژو 

ایکاپ

كلینیك صنعت1399


