ردیف

عنوان

پدیدآور

1

اتوماسیون دستگاه تمام اتوماتیک تیرچه زن
ارائه مدلی جهت بهبود فرایند انتخاب پرسنل براساس تکنیک رتبه بندی

مهدی شاکری

2
3
4
5
6

توسط نزدیکی به راه حالیده آل درمحیط فازی
ارزیابی اثرات زیست محیطی شرکتهای صنعتی شازند وارائه راهکارهای
مدیریتی
ارزیابی تاثیرات خوشه صنعتی بر توسعه منطقه ای
ارزیابی صنایع اراک در جهت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع
سازمان
استفاده از  AHPفازی در اولویت بندی و انتخاب استراتژی های حاصل از
ماتریس SWOTدرشرکت تولیدی اراک تک سوز

7

استفاده از  FMEAدرارزیابی ریسک درتولید ترمز کمباین

8

استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی ریاضی در مکان یابی

9

امکان سنجی ایجاد وتوسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی

10
11
12

امکان سنجی توسعه خوشه صنعتی آلومینیوم و صنایع پایین دستی
امکان سنجی تولید دستگاهها ی نواوری اتش نشانی
امکان سنجی تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم

13

امکان سنجی طرح تولید پیش آغشته

14

امکان سنجی طرح تولید ترموستات دیجیتال

15

امکان سنجی طرح تولید رزین عامل سیاالت رنگ های پودری

16

امکانسنجی طرح تولید آسانسورهای هیدرولیک

17
18
19
20
21
22
23

اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری شرکت واگن پارس در سالهای
75-79
بررسی اثار ایجادشهرک های صنعتی برتوسعه مناطق روستایی
بررسی اثر استفاده از سیستم های اطالعاتی منابع انسانی بر عملکرد حرفه
ای مدیران در صنایع کوچک
بررسی اثرات پیش بار و تنش های پسماند بر شکست ترد با استفاده از
رویکردهای موضعی به شکست
بررسی ارتباط متقابل صنعت و فرهنگ در توسعه اراک
بررسی ارتباط میان قراردادهای برمن سپاری واعتماد وتعهد
بررسی امکان سنجی صنایع پایین دستی آلومنیوم دراستان مرکزی

ابوالفضل شاه محمدی
جعفرنوری
مهدی کریمی
بهزاد بیات
معصومه نجفی فرزانه
حمیدرضا حسینی
سفیدابی
هدی ناطقی نیا
شرکت سانیار صنعت
توس
محمد فراهانی
پویا پرتوطرح
پویا پرتوطرح
مهندسین مشاور
پویاپرتوطرح
مهندسین مشاور
پویاپرتوطرح
مهندسین مشاور
پویاپرتوطرح
مهندسین مشاور
پویاپرتوطرح
علی حبیب اللهی
سوده گالبی
حمید رضا کریمی
حسام الدین مشیدی
کاظم شاملو
محمد مهرپور
ژاله مجیب

24

بررسی امکان سنجی صنایع پایین دستی آلومنیوم دراستان مرکزی جلد اول

25

بررسی امکان سنجی صنایع پایین دستی آلومنیوم دراستان مرکزی جلد دوم

26

بررسی امکان سنجی صنایع پایین دستی آلومنیوم دراستان مرکزی (پیوست)

27

بررسی امکان سنجی صنایع پایین دستی آلومنیوم دراستان مرکزی (پیوست)

28

بررسی امکان سنجی صنایع پایین دستی آلومنیوم دراستان مرکزی

29
30
31
32
33

بررسی تاثیر ایجاد و توسعه شهرک صنعتی بر توسعه منطقه ای مطالعه
موردی شهرک صنعتی خیر آباد
بررسی تاثیر جنبه های کارآفرینی بر عملکرد صنایع متوسط و کوچک
S E MS
بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی برسازگاری تکنولوژی های پیشرفته
تولیددرشرکت های کوچک ومتوسط وبزرگ شهراراک
بررسی توسعه کارآفرینی صنایع کوچک شهرک های صنعتی اراک بارویکرد
ساختاری ازدیدگاه مدیران ارشد
بررسی چگونگی توسعه  R&Dدرصنلیع کوچک ومتوسط استان مرکزی
وارئه راهکارهای مناسب
بررسی دیدگاه کارکنان در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر افزایش

34
بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان تامین اجتماعی شازند
بررسی رابطه بسته بندی شکالت و ترجیح مصرف کننده به خرید آن
35
بررسی راهکارهای علمی تنظیم ولتاژ در شبکه های توزیع
36
بررسی روابط منابع انسانی درپروژه های انتقال تکنولوژی
37
بررسی علل عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود صنایع کوچک و متوسط
38
استان مرکزی
بررسی عملکرد محصول و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ایجاد نام تجاری و
39
نقش آن در عملکرد صادراتی سنگ های تزیینی
بررسی عوامل اجرا و پیاده سازی تعمیرات و نگهداری بهره ور در صنایه
40
کوچک ومتوسط اراک
بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه خوشه های صنعتی
41
بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و نقش آن در رفتار مصرف
42
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک از مقوله کارایی و نوآوری
43
در صنایع
بررسی عوامل موثربرعملکردمدیران بازاریابی صنایع کوچک ومتوسط استان
44
مرکزی
بررسی کاالهای جانشین و فن آوری وابسته عایق رطوبتی
45

سازمان پژوهش های
علمی صنعت ایران
سازمان پژوهش های
علمی صنعت ایران
سازمان پژوهش های
علمی صنعت ایران
سازمان پژوهش های
علمی صنعت ایران
سازمان پژوهش های
علمی صنعت ایران
فاطمه سادات هاشمی
نژاد
محمد رضا محمدی
مصطفی کارخانه
شرکت نیک پی
محمدعلی پرویزیان
علی تقوایی
جواد رحیمی
بهنام فراکیش
سروش مقدادی
اصغر ذوالفقاری
قاسم براتی
گلناز رضایی فراهانی
ساناز نافذی
بتول قهاری
مهدی باقری
الهام تقوایی
ناصر رضاخانی

46

47

48
49
50
51

بررسی مسائل مشکالت و محدودیت های صادرات غیر نفتی در صنایع
کوچک استان مرکزی
بررسی میزان موفقیت برخی گونه های درختی کاشته شده در شهرک های
صنعتی شهرستان اراک و تعیین کارایی آنها در ترسیب کربن
بررسی و تاثیرمدل بازاریابی هوشمند بر میزان فروش و نفوذ در بازار برای
تولیدکننذگان عایق های رطوبتی
بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری در صنایع کوچک و متوسط
استان مرکزی
بررسی ومطالعه نظام مبادله پیمانکاری فرعی ومشارکت صنعتی SPX
بررسی ومقایسه بخش های کشاورزی صنعت وخدمات استان مرکزی
دراستفاده از نهاده های تولید

علی ساجدی

سیمین سلیمانی

علی احمدی
جهاد دانشگاهی
محمد بخشی
رضارفیعی کرهرودی

52

برسی مسائل ومشکالت منطقه ای وبومی صنایع کوچک در استان مرکزی

حسین آقایی

53

برسی مسائل ومشکالت منطقه ای وبومی صنایع کوچک در استان مرکزی

حسین آقایی

54

بروزرسانی مطالعه شناختی خوشه سنگ محالت

پویش پردازان

55

بهینه سازی زمان های آماده سازی با در نظر داشتن زمان بندی تعمیر و
نگهداری در سیستم های تولیدی مورد مطالعاتی  :شرکت واگن پارس

سعیده نادری نورعینی

پارک های صنعتی هم بوم راهبردی بسوی بوم شناسی صنعتی در

شرکت شهرکهای

57
58
59

کشورهای در حال توسعه
پراکنش فعالیت صنعتی دراستان مرکزی(افق بلند مدت) جلد اول
پراکنش فعالیت صنعتی دراستان مرکزی(افق بلند مدت) جلد دوم
پراکنش فعالیت صنعتی دراستان مرکزی(افق بلند مدت) جلد سوم

صنعتی ایران
قنبرعلی محمدی
قنبرعلی محمدی
قنبرعلی محمدی
بنیاد توسعه خوشه ها و

60

پروژه مطالعه و شناسایی خوشه های کسب و کار در سطح استان مرکزی

شبکه های کسب و

61

پیش بینی پراکنش فعالیت های صنعتی دراستان مرکزی

62

تبیین وضع موجود مشکالت و چالشها ی پیش روی

کارآسیا
قنبرعلی محمدی
شرکت شهرکهای

63

تحلیل عددی وتجربه فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای
تحلیل عوامل کلیدی تاثیرگذار برصادرات صنایع کوچک ومتوسط استانداری

56

64
65
66
67

مرکزی
تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد فازی برای کارخانه ریسندگی نساجی
مطالعه موردی کارخانه ریسندگی کبیر ریس تهران
تعیین اهمیت معیارهای انتخاب تامین کننده وتدوین شبکه روابط بین
معیارها با استفاده ازتکنیک ISM
تولید دستگاههای جوش قابل حمل

صنعتی استان مرکزی
حسام الدین مشیدی
ابوالفضل قاسمی
غزاله عاصمی پور
منوچهرشیخی مهرآبادی
بهبود مستمر پایدار

68
69
70
71

خوشه ی صنعتی عایقهای رطوبتی دلیجان DIIC
سازمان شهرکهای صنعتی تایلند
شناسایی پتانسیل های استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر بادی و
خورشیدی در توسعه شهر اراک
شناسایی ظرفیت های تولیدی بال استفاده اعضا خوشه صنایع ریلی و ارائه
راهکارها

72

شناسایی ظرفیت های تولیدی بال استفاده اعضا خوشه صنایع سنگ

73

شناسایی عوامل موثر بر تمایل به خرید محصوالت سبز
شناسایی و مطالعه بازار چرخ و محور واگن و استفاده از توانمندی های بازار

74
75
76
77
78

ملی و منطقه ای
شناسایی وبررسی عوامل وپیش زمینه های فکری تاثیرگذاربرانتخاب طرح
های تولیدی ازسوی سرمایه گذاران درصنایع کوچک استان مرکزی
شهرکهای صنعتی جهان اروپا
طراحی معیارهایی برای سبد کردن پروژه ها و متدولوژیهایی برای مدیریت
پروژه ها در سازمان شرکت شهرکهای استان مرکزی
طراحی یک تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تولیدی درشرایط عدم
قطعیت
طرح پژوهشی شناسایی وبررسی عوامل وپیش زمینه های فکری تاثیر گذار

79

برانتخاب طرح های تولیدی ازسوی سرمایه گذاران درصنایع کوچک استان

80

مرکزی
طرح توجیهی فنی و اقتصادی کارخانه فرش ماشینی ابریشمی
عارض یابی بازار قطعه سازان خودروی استان مرکزی و امکان سنجی حضور

81
82
83

در بازار ترکیه
عارضه یابی در ارتقا بهره وری سازمانی کارخانجات کوچک و متوسط در
شهرک صنعتی شماره یک اراک
کاهش همزمان فلزات سنگین فاضالب خروجی تصفیه خانه به روش ترکیب

محمد رضاجاللی
معاونت طرح و برنامه
وحید خسروانی
ناصر عظیمی
جهاد دانشگاهی استان
مرکزی
معصومه براتی
احسان علیخانی
ایسپا
معاونت طرح و توسعه
معصومه سرلک
محمدرضا باقری
جهاددانشگاهی تربیت
معلم تهران
سید امیر آقائی
آرتا دانشگران مرکزی
مهسا دارابی
نعیم مقدسی

شیمیایی
گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سلول خورشیدی
گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع سال 1385

شرکت متد

86

گزارش مطالعه شناختی خوشه های صنعتی عایق های رطوبتی دلیجان

محمدرضاجاللی

87

گزارش نظام مبادله پیمانکاری فرعی ومشارکت صنعتSPX

88

گزارش نهایی تحلیل زنجیره ارزش صنایع منتخب استان مرکزی

فریدون قسمتی
شرکت مشاوران صنعتی

89
90
91

گزارش نهایی خوشه فراوری سنگ محالت
مباحثی پیرامون پیلهای خورشیدی و کاربرد آن در مصارف خانگی
محاسبه بهای تمام شده احداث شهرک صنعتی شماره 1

84
85

بهره ور ساز
عباس سرافزاری
پدرام یعقوبیه
سیده فاطمه صادقی

92

مطالعات پیش امکان سنجی طرح تولیداحجام و آیتم های دکوری

93

مطالعه استعدادیابی خوشه نساجی وپوشاک استان مرکزی
مطالعه امکان سنجی توسعه خوشه تولیدکنندگان تجهیزات نفت گاز

94

پتروشیمی ونیروگاهی اراک

شرکت مهندسی مشاور
پویاپرتوطرح
غالمرضاحیدری
غالمرضاحیدری
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مطالعه امکان سنجی مقدماتی بومی سازی تکنولوژی طرح تولید کمباین تپه

فراکیفیت اراک
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مطالعه امکان سنجی مقدماتی دیزل ژنراتور
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید اسید ادیپیک
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آکرولئین

99

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بوژی ریخته گری

احسان علیخانی
احسان علیخانی
احسان علیخانی
شرکت مهندسی تدوین
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مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پروفیل های دریایی
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سیکلو هگزان
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کربوکسی متیل سلولز
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولیدمتیل آمین

104

مطالعه امکان سنجی طرح صنایع تبدیلی ازسیب وهلو
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مطالعه پیش امکان سنجی طرح ایجادابکاری کروماکه براق وسیلیکون فوالد

پویا پرتوطرح

106

مطالعه شناختی خوشه های صنعتی ریلی اراک
بررسی رابطه ویژگی های محیطی ،سیستم ساخت ،عملکرد عملیاتی و

رضاآقاخانی
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عملکرد کسب و کار در SMES
مطالعه بازار کشورهای روسیه ،عراق و نیجریه در حوزه تجهیزات صنعت نفت
وگاز و پتروشیمی
استعداد یابی خوشه صنایع فلزی و پرسکاری روستای زرنوشه
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مونوبلوک
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مطالعه مقدماتی امکان سنجی سیستم ترمز قطار
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طرح امکان سنجی مقدماتی تولید سیستم ترمز قطار
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بررسی ارتباط متقابل صنعت و فرهنگ در توسعه اراک

دانش
شرکت فراکیفیت اراک
احسان علیخانی
شرکت قادرسیستم
احسان علیخانی
شرکت کارآفرینان آرنیا
پدید

محسن بغدادی
احسان عالیخانی
غالمرضاحیدری
احسان عالیخانی
شرکت مشاور بهبود
مستمر پایدار
شرکت مشاور بهبود
مستمر پایدار
کاظم شاملو

