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 محل اجرا عنوان پروژه
 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه های زندگی  گرا با رویکرد مهارتطراحی نظام آموزشی توسعه

 شرکت توانیر مدیریت طرح ایجاد مرکز خلاقیت و کار تیمی

های اجرای برنامه های توسعه مدیریت مدیریت پروژه آسیب شناسی زیرساخت

 استاندر راستای مدیریت توسعه 

 ریزی استان یزدسازمان مدیریت و برنامه

 شهرستان بافق )مرکز پژوهشی سنگ آهن دانشگاه یزد( اجرای طرح ایجاد منطقه ویژه فناوری معدن و صنایع معدنی

-پارک در مستقر بنیان دانش موسسات رفتار در موجود هایدینامیزم استخراج

 کشور  فناوری و علم های

 کشور فناوری و علم هایپارک در مستقر بنیان دانش موسسات

 شرکت شهرکهای صنعتی یزد اجرای طرح تحلیل زنجیره ارزش صنایع پلاستیک استان یزد 

 شرکت شهرکهای صنعتی یزد اجرای طرح تحلیل سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی یزد 

 یزد فناوری و علم پارک  انسانی نیروی وتشکیلات ساختار اصلاح نظارت بر طرح

 یزد ایمنطقه برق شرکت وری نیروی کار مدیریت پروژه تدوین شاخص های بهره

 یزد ایمنطقه برق شرکت مدیریت پروژه طراحی مکانیزم سنجش رضایت و ارتباط با مشتریان

و نفعان)پیمانکاران احی مکانیزم سنجش رضایت ذیمدیریت پروژه طر

 سهامداران( ،جامعه ،کارکنان، مشاوران

 یزد ایمنطقه برق شرکت

 پارک علم و فناوری یزد و استانداری یزد فهومی کریدور علم و فناوری یزد اجرای طرح پژوهشی طراحی م

نظارت بر طرح ارزیابی وضعیت کسب و کار  فارغ التحصیلان رشته های علوم 

شد های عملکردی مرکز رانسانی )تدوین شرح وظایف، ساختار و مکانیزم

 مدیریت و علوم انسانی(

 مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی

 یزد ایمنطقه برق شرکت مدیریت پروژه تدوین نظام جامع آمار

 شرکت نوداک نظارت بر طرح استقرار نظام جامع مدیریت دانش

نظارت بر طرح بازنگری برنامه استراتژیک و تدوین برنامه دوم توسعه پارک علم 

 و فناوری یزد

 پارک علم و فناوری یزد

 ایشرکت برق منطقه ریش بهره ویر آن در افزایزش کارکنان و تاثیبررسی عوامل انگنظارت بر طرح 

ها، مراکز رشد و سایر نهادهای اجرای طرح پژوهشی مطالعات تطبیقی پارک

 فعال در زمینه تجاری سازی نتایج توسعه علوم انسانی 

 پارک علم و فناوری یزد

 یزد ایمنطقه برق شرکت طرح تهیه نقشه راه موفقیت وب سایت همکاری در

 یزد ایمنطقه برق شرکت BSMاجرای طرح تدوین برنامه استراتژیک بر اساس مدل 

 یزد استان صنعتی واحدهای پژوهشی نیازهای پروژه ارزیابی همکار

 

 یزد استان ومعادن صنایع سازمان

های مقیم  خارج از های اقتصادی و فناوری یزدیاجرای طرح مطالعه توانایی

 استان یزد  

 پارک علم و فناوری یزد و استانداری یزد

 شرکت ایران چوب تدوین برنامه استراتژیک جهت توسعه فنی و اقتصادی اجرای طرح 

 شرکت پارکت آموزش اجرای طرح نیازسنجی 

 برق منطقه ای یزد، وزارت نیروشرکت  نظارت بر طرح برنامه ریزی راهبردی تحقیقات 

 پارک علم و فناوری یزد اجرای طرح پژوهشی مطالعات راه اندازی مرکز رشد مدیریت 

 شرکت داده پرداز پارس دانش کارکنان  اجرای طرح سنجش

 یزد ایمنطقه برق شرکت سازمانی  ارزیابی مدل مدیریت پروژه استقرار

 ای یزدشرکت برق منطقه باربلند مدت تعرفه صنعتی برآوردهمکاری در پروژه طراحی مدل و 
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ساله اول پارک  5اجرای طرح بازنگری برنامه استراتژیک و تدوین برنامه کاری 

 علم و فناوری یزد

 اول پارک علم و فناوری یزد

 یزد ایمنطقه برق شرکت مدیریت پروژه استقرار مدل تعالی سازمانی

 یزد ایمنطقه برق شرکت مدیریت پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت زمان سازمانی 

مدیریت پروژه بررسی عوامل موثر در امر تحقیقات و ارایه مدلی مناسب 

 منظور ارتقاء سطح تحقیقاتبه

 یزد ایمنطقه برق شرکت

 شرکت سامان آوران توسعه -وهشکده توسعه تکنولوژی جهاد شریفپژ در خلیج فارس، وزارت راه و ترابری  اندازی خطوط ساحلیطرح راهمدیریت 

طرح ها در خلیج فارس، مدیریت طرح ایجاد مراکز فروش قطعات کشتی

 در خلیج فارس، وزارت راه و ترابری اندازی خطوط ساحلیراه

 شرکت سامان آوران توسعه -پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد شریف

اندازی طرح راهمدیر پروژه طرح ایجاد مراکز فروش سوخت در خلیج فارس، 

 در خلیج فارس، وزارت راه و ترابری  خطوط ساحلی

 

 شرکت سامان آوران توسعه -پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد شریف

ر منظومناسب بهمدیر پروژه بررسی عوامل موثر در امر تحقیقات و ارایه مدلی 

 ارتقاء سطح تحقیقات

 یزد ایمنطقه برق شرکت

 یزد ایمنطقه برق شرکت ریزی عملیاتیمدیریت پروژه استقرار سیستم برنامه

 الکترونیکصنام الکترونیکریزی استراتژیک صنایع صنامبرنامههمکاری در طرح 

 ای یزدشرکت برق منطقه ای یزدمنطقهدر شرکت برق  0999بررسی اثرات استقرار ایزو مدیریت پروژه 

 -مطالعه استراتژیک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همکاری در طرح 

 پروژه تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور

 شریفدانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی -وزارت صنایع و معادن

 جهاد کشاورزی استان یزدسازمان   سنجی ایجاد نواحی صنعتی روستاییامکانطرح  همکاری در

 سازمان جهاد کشاورزی استان یزد دار شهرستان طبستعیین صنایع اولویتطرح  همکاری در

 دانشگاه آزاد اسلامی یزد دجایگاه کنترل کیفیت در صنایع نساجی استان یزطرح  همکاری در

 یزد استان ومعادن صنایع سازمان یزد  استان صنعتی واحدهای پژوهشی نیازهای طرح ارزیابی همکاری در

 کارخانجات کاشی زنوز ارزیابی فنی اقتصادی طرح کاشی زنوزمدیریت پروژه 

 جوادالائمه حضرت فرهنگی -خیریه مؤسسه  استراتژیک ریزی برنامه

 گروه تولیدی یزدبسپار ریزی استراتژیک برنامه

 )ع(دانشگاه امام جواد ریزی استراتژیکبرنامه

 گروه تولیدی یزدبسپار طراحی، آموزش و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد 

 )ع(دانشگاه امام جواد طراحی مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن 

 گروه تولیدی یزد بسپار طراحی و پیاده سازی سیستم بهای تمام شده

 یزد بسپار گروه تولیدی CRMراهبری، آموزش و پیاده سازی 

 گروه تولیدی یزد بسپار  IMSپیاده سازی سیستم 

 


