
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��صا 

 ��ند��ن �شاور ��ح ر�ی �نا� (��صا)

  آدرس : 

 (باالتر از مجتمع تجاري تندیس) 2واحد  1طبقه  36الك ـعفري ، پــریش ، خیابان جــدان تجـران ، میــــته

                  021-22750811-2تلفکس : 

 info@matsa.coپست الکترونیک :             www.matsa.coوب سایت : 

 از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و پروانه بهره برداريدسی ـی و مهنـیت فنـوز فعالــداراي مج

  تهران دانشگاه آوري فن و پژوهش صندوق دانش بنیانکارگزار
  عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

  کانون مشاوران اعتباري و سرمایه گذاري بانکی رتبه بندي از
  مهندسی صنایع ایرانعضو انجمن 

  مشاوران مدیریت ایرانعضو انجمن   عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزي استان تهران
  سرمایه گذاري و نظارت طرح هاعضو انجمن شرکت هاي مشاور 
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   طرح ریزي صنایعشرکت مهندسین مشاور 

هاي امکانسنجی مدیریت  طرح ارائه و انجام خدمات مشاوره جهت

 و اندازي راه و نصب طراحی بر اجراي طرح ها و نظارتاجرا و 

 مواد ، تجهیزات و آالت ماشین تهیه ،کارخانجات تجهیز و نوسازي

 صنایع تخصصی و عمومی هاي دوره برگزاري ، یدکی قطعات اولیه

 کیفیت مدیریت هاي دوره برگزاري،  تحقیقاتی هاي پروژه انجام

 فعالیت ثبت گردید.و ...  صنعتی هاي واحد به کیفیت مشاوره و

  هاي اصلی این شرکت شامل:

  مطالعات آمایش سرزمینی و تهیه ایده هاي سرمایه گذاري ·
امکانسنجی (استاندارد بین المللی  پیش مطالعات فرصت سنجی و ·

UNIDO( 
ا ب و تهیه طرح هاي توجیهی فنی و اقتصادي امکانسنجیمطالعات  ·

 Comfar IIIاستفاده از نرم افزار 

 امکانسنجی ایده ها و طرح هاي دانش بنیان ·

 مکانیابی و اخذ کلیه مجوزهاي واحد هاي صنعتی  ·

، نیروگاه هاي اخذ کلیه مجوزهاي نیروگاه هاي مقایس کوچک برق  ·
بادي و خورشیدي (موافقت اصولی ، مجوزهاي گاز ، محیط زیست 
، طرح اتصال ، پروانه احداث ، تاییدیه فنی ، قرارداد خرید 

 تضمینی برق و...)

طراحی نقشه هاي معماري ، سازه ، مکانیکال ، الکتریکال ، لی اوت  ·
 و سایت پلن واحد هاي صنعتی

تی و برنامه ریزي کنترول پروژه نظارت بر احداث واحد هاي صنع ·
 MSpو  Primaveraبا نرم افزار 

  : ��ت�ف ا�جام �دمات �شاوره �ای سازما�ی �ی

ه گذاري یکانون مشاوران اعتباري و سرما

 (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)موسسه بنیاد برکت 

 بانک ���ت و �عدن

 وزارت ���ت �عدن و �جارت

 وزارت ��رو

 ش�و��ی�ندوق �و آوری و 

 سازمان �نا� �وچک و ���ک �ی ����ی ا�ان

و �و�سات ما�ی و ا��باری ...  وسا� بانک �  

 �ندوق �و��ه م�ی ���وری اسال�ی ا�ان
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