
ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

1
برنامه ریزی استراتژیک جهت تولید و 

صادرات محصوالت دانش بنیان
تهرانتهران1

مجمع تشکل های دانش 

بنیان ایران
8608801189775773info@daneshbonyan.coمجید برزگری 

m

2
برنامه ریزی استراتژیک برای تشکل های باال 

(فدراسیونها)دستی 
تهرانتهران1

مجمع تشکل های دانش 

بنیان ایران
8608801189775773info@daneshbonyan.coمجید برزگری 

m

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

معاونت فناوریاراکمرکزی*انتقال فناوری3

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

معاونت فناوریاراکمرکزی*جذب سرمایه گذاری4

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

معاونت فناوریاراکمرکزی*توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان5

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و استان مرکزي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اتاق بازگاني صنايع معاون و کشاورزي ايران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت 

علمي مورد نياز
مكان

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت 

علمي مورد نياز
مكان

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

(98مرداد )ليست جديد فرصت مطالعاتي 
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معاونت فناوریاراکمرکزی*ایجاد و توسعه شتابدهنده ها6

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

معاونت فناوریاراکمرکزی*بازاریابی و بازار سازی7

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

معاونت فناوریاراکمرکزی*توسعه و تعمیق روابط با دانشگاه ها8

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

معاونت فناوریاراکمرکزی*توسعه روابط بین الملل9

دسترسی به منابع 

- مطالعاتی پارک 

دسترسی به امکانات 

- آزمایشگاهی پارک 

امکان شرکت در دوره 

های تخصصی پارک

محسن قربانی
0918-161-

7744
ghorbani@astp.ir

زمينه فعاليتايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

10
بررسی و امکان سنجی کاهش هزینه ها در 

صنعت آلومینیوم جهت بهینه سازی منابع انرژی 

مطالعه میدانی در پلنت آلومینیوم المهدی)

برقهرمزگان1
076-

335951100
تولید شمش آلومینیوم

11
بررسی و آنالیز اعوجاج بر روی شبکه برق 

آلومینیوم المهدی
برقهرمزگان1

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

محورها و موضوعات مورد نياز
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت صنعت

رديف

تعداد عضو هيأت 

علمي مورد نياز
مكان

عنوان واحد پذيرنده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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12
 شرکت MV , LV, بررسی نقاط مستعد شبکه 

المهدی در خصوص پدیده فرورزونانس و اضافه 

ولتاژهای گذرا و یافتن راه کارهای عملی

برقهرمزگان1
07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

13
 175مدلسازی مگنتو هیدرو دینامیک خطوط 

 کیلو آمپر با نرم افزار انسیس230و
شیمی-متالوژی-مکانیکهرمزگان1

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

14

ارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از 

فعالیتهای کاری  در کارگاههای عملیاتی، با 

استفاده از روشهای مناسب ارزیابی بوسچر و پیاده 

سازی روشهای کنترلی در راستای بهبود بوسچر 

های کاری در ایستگاههای عملیاتی

محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1
07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

15
مطالعه جهت طراحی لباسهای خنک کننده با 

عایق گرما برای کارگران و کاربردی نمودن لباسها 

با توجه به مبحث هزینه

محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1
07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

16
در  (هزینه یابی جریان مواد)mfcaپیاده سازی 

14051کارگاههای عملیاتی بر مبنای ایزو 
محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

17
پیاده سازی برنامه ای جهت ثبت و تجزیه و 

تحلیل حوادث و انواع گزارش گیری های مورد نیاز
محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

18
بهبود فرایند بازرسی ایمنی از کارگاهها و 

سیستماتیک و نطام مند نمودن این فرایند 

متناسب با متدهای روز

محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1
07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

19
طراحی سیستم اطفا حریق جهت مقابله با حریق 

در مناطق با مخاطره ویژه و پرخطر
محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

20
بررسی معاینات ادواری چند سال اخیر و اثر 

بخشی آن و ارایه راهکارهای عملی جهت کاهش 

بیماریهای شغلی و غیر شغلی

محیط زیست-بهداشت-ایمنیهرمزگان1
07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

21
اپتیمایز و کاستمایز کردن صنعت آلومینیوم 

جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش سود
اقتصادهرمزگان1

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

22
انجام مطالعات اقتصادی و بازار جهت احداث خط 

سوم تولید آلومینیوم در شرکت آلومینیوم المهدی
اقتصادهرمزگان2

07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

23

انجام مطالعات اقتصادی و بازار جهت احداث 

خطوط تولید محصوالت پایین دستی شرکت 

آلومینیوم المهدی بترتیب الویت شامل تولید ورق 

به روش ریخته گری پیوسته، تولید بیلت، تولید 

کابل آلومینیومی

اقتصادهرمزگان2
07633595100-

10
تولید شمش آلومینیوم

هرمزگان1کاهش مصارف انرژی در کوره های قوس الکتریکی24
برنامه ریزی و مدیریت  –برق 

سیستمهای انرژی
تولید اسلب فوالد7644843180



تولید اسلب فوالد7644843180ریخته گری –متالوژی هرمزگان1کسب دانش فنی تولید گریدهای ویژه فوالدی25

هرمزگان1افزایش راندمان فلزی کوره های قوس الکتریکی26
شناسایی و انتخاب  –متالوژی 

مواد مهندسی
تولید اسلب فوالد7644843180

27
تدوین اطلس جامع و شناسنامه فنی قطعات با 

اولویت ساخت داخل
تولید اسلب فوالد7644843180ساخت و تولید –مکانیک هرمزگان1

28
تدوین و ارائه برنامه مدیریت و پایش پسماند ها و 

مواد زاید جامد صنعتی و ویژه با هدف ارتقاء 

عملکرد زیست محیطی شرکت

تولید اسلب فوالد7644843180محیط زیستهرمزگان1

29
مطالعه تطابق شرایط آب و هوایی منطقه با گونه 

های نوین آبزیان پرورشی
هرمزگان3

زیست شناسی، اکولوژی دریایی، 

شیالت
بسته بندی و فرآوری آبزیان7642345400

بسته بندی و فرآوری آبزیانزیست شناسی301

شیالت311

گیاه پزشکی321

33
بررسی بازارهای نوین جهانی میگو جهت تثبیت 

قیمت
بسته بندی و فرآوری آبزیان7642345400بازرگانیهرمزگان1

بسته بندی و فرآوری آبزیانمواد غذاییهرمزگان341

آبزیان/ دامپزشکی هرمزگان351

بسته بندی و فرآوری آبزیانمدیریت صنعتیهرمزگان361

مواد غذاییهرمزگان371

بسته بندی و فرآوری آبزیانشیالتهرمزگان381

مدیریت بازرگانیهرمزگان391

تولید انواع آرد7642330009صنایع غذاییهرمزگان1پژوهش کیفی آرد در انواع مصرف آن40

تولید تیر بتنی برق9171654542تخصص بتن/ عمران هرمزگان1بررسی روشهای افزایش کارایی و استحکام بتن41

42
بررسی و ارایه راهکار مناسب به منظور افزایش 

بهره وری انرژی در واحدهای مصرف کننده 

سوخت

صنعت، معدن و تجارت33673018-076انرژیهرمزگان1

43
آسیب شناسی شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع 

مستقر در آنها در استان و ارایه راه حل رفع 

مشکالت آنها

صنعت، معدن و تجارت33673018-076صنایعهرمزگان1

صنعت، معدن و تجارت33673018-076بازرگانیهرمزگان1راههای کاهش واردات پارچه و پوشاک44

7642345400

بررسی امکان بکارگیری سیستم مدیریتی 

HACCPدر پرور میکو و سالمت محصول

بررسی امکان فرآوری محصوالت جدید آبزیان و 

بازاریابی آن

7642345400 هرمزگان

7642345400

7642345400

مطالعه تأثیر گیاهان ماکروسکپی آبزی در پرورش 

میگو

مطالعه عوامل موثر در کیفیت آبزی پروری



45
عارضه یابی ، تعیین سطح تکنولوژی  و راه کارها  

و اجرای پروژه های ار تقا بهروری در بنگاههای 

مهم  صنعتی استان

صنعت، معدن و تجارت33673018-076صنایع و تکنولوژیهرمزگان1

صنعت، معدن و تجارت33673018-076صنایعهرمزگان1مطالعه زنجیره تامین و ارزش صنایع کوچک46

47
روش های جدید تامین مالی برای شرکت های 

تابعه
صنعت، معدن و تجارت33673018-076امور مالی و بازرگانیهرمزگان1

48
مطالعه جامع و کامل کاهش قیمت تمام شده و 

افزایش رقابت پذیری محصوالت در واحد های 

صنعتی

صنعت، معدن و تجارت33673018-076صنایعهرمزگان1

49
مهندسی مجدد فرآیندها و بهبود روش های انجام 

کار در شرکتهای تابعه
صنعت، معدن و تجارت33673018-076صنایعهرمزگان1

50

شبیه سازی حالت پایای فرآیندهای 

شبیه سازی فرآیند تولید با - )شیمیایی 

 یا ASPEN HYSYSاستفاده از نرم افزار 

(سایر نرم افزارهای شبیه سازی

شیمیهرمزگان1
0760 -

32560480
محصوالت شیمیایی

51

بهبود سیستم انتقال حرارت تجهیزاتی 

همچون چیلر با استفاده از نرم افزار طراحی 

و شبیه سازی سیستم های انتقال حرارت 

COMSOL Multiphysics استفاده از 

ماژل مکانیک به روش حل عددی بر پایه 

و امکان پیش پردازش ، پردازش ، . فیزیک

پس پردازش

شیمی–مهندسی مکانیک هرمزگان2
0760 -

32560480
محصوالت شیمیایی

52

بررسی سنسورها ی با فناوری باال و مطابق با 

شرایط فرآیندی جهت بروز رسانی کنترل 

های فرآیندی

شیمی- مهندسی مکانیک هرمزگان2
0760 -

32560480
محصوالت شیمیایی

53

طراحی و ساخت پایلوت سیستم های خشک 

کن پیشرفته جهت کاهش دما و رطوبت 

محصول با حفظ کیفیت آن

شیمی- مهندسی مکانیک هرمزگان2
0760 -

32560480
محصوالت شیمیایی

آبزیان9362743001مواد غذایی و فراوریهرمزگان2بررسی روشهای نوین بسته بندی و فرآوری54

55
کاهش مصرف انرژی و به حدالقل رساندن آالینده 

های زیست محیطی
آبزیان9362743001مدیریت صنعتی و بهداشت محیطهرمزگان2



56

برق و )مطالعات ممیزی انرژی و حاملهای انرژی

در  (گاز، مازوت وگازوییل- سوختهای فسیلی

شهرک صنعتی خلیج فارس و بیست واحد 

صنعتی منتخب شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان هرمزگان

زیرساختمدیریت صنعتیهرمزگان1

57
اجرای طرح کنترل سیالبهای ورودی به 

شهرکهای صنعتی
زیرساخت2634645802...زمین شناسی، آب، خاک و البرز2

58
عارضه یابی و اجرای پروژه های بهبود در 

واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
مهندسی صنایع1

59
بکارگیری روشهای جدید تامین مالی و مدیریت 

زنجیره تامین واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
اقتصاد1

60
برگزاری دوره های آموزشی درخصوص افزایش 

بهره وری و مدیریت واحدهای صنعتی کوچک و 

متوسط

مدیریت1

61

تطابق نیاز و مصرف حاملهای انرژی و ارائه 

راهکارهای کاهش مصرف با تاکید عمده بر 

مصارف عمومی، خدماتی و تاسیساتی در 

شهرکهای صنعتی

فارس1
مهندسی ایمنی، بهداشت، محیط 

زیست و انرژی
زیرساخت71132333199

62
اکتشاف ذخائر سنگ آهن با روش های جدید 

ژئوفیزیکی
1

کرمان 

(سیرجان)

- (اکتشاف)مهندسی معدن

زمین شناسی- ژئوفیزیک
معدن و صنایع معدنی9131414103

63
طراحی صنعتی سیستم طبقه بندی کننده 

(هیدروسیکلون)کنسانتره سنگ آهن
1

کرمان 

(سیرجان)
معدن و صنایع معدنی9157413094(فرآوری)مهندسی معدن

1روش های جدید فرآوری هماتیت64
کرمان 

(سیرجان)

- (فرآوری)مهندسی معدن

متالورژی استخراجی
معدن و صنایع معدنی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

65

طراح و پیاده  ساز پلت -فناوری اینترنت اشیا

فرم ،آشنا با پروتکلهای مربوطه و متخصص 

در تحلیل دیتا ،مسلط در پیاده  سازی 

سرویسهای ابری

تهرانتهران1
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715656m.baniyaghoub@mci.irمحمد بنی یعقوب

66

طراح و پیاده  سازی -فناوری اینترنت اشیا

شبکه های هیبرید در محیطهای شبیه  

سازی و عملی

تهرانتهران1
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715656m.baniyaghoub@mci.irمحمد بنی یعقوب

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت ارتباطات سيار ايران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت 

علمي مورد نياز
مكان

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

زیرساخت 1133347405مازندران

mailto:m.baniyaghoub@mci.ir
mailto:m.baniyaghoub@mci.ir
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کارشناس ارشد رمز - فناوری اینترنت  اشیا

نگاری در تمامی الیه ها ،آشنا با محیطهای 

شبیه سازی،توانمندی هک شبکه ،توانمندی 

ارزیابی رخنه در شبکه

تهرانتهران1
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715656m.baniyaghoub@mci.irمحمد بنی یعقوب

68
در (منابع انسانی)ارزیابی سطح نوآوری 

همراه اول
تهرانتهران1

اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
ماجد قاضی

912-

8333380
m.ghazi@mci.ir

69
تعیین روشها و حوزه های مناسب برای پیاده 

سازی نوآوری در همراه اول
تهرانتهران1

اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
ماجد قاضی

912-

8333380
m.ghazi@mci.ir

تهرانتهران1بررسی فناوری بالکچین در حوزه تلکام70
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
8171560288676961aعاطفه صباحی .sabahi@mci.ir

71
- کسب و کار بررسی و ارزیابی طرح های

فنی-اجتماعی- ارزیابی اقتصادی
تهرانتهران1

اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
مریم حاج محمدی

919-

8013478
m.hajmohammadi@mci.ir

72

متخصص طراحی فرایندهای چابک و کارآمد 

جذب و جاری سازی ایده های کارکنان در 

راستای بنیانگذاری و جاری سازی فرهنگ 

نوآوری و خالقیت در سازمان

تهرانتهران1
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار

/ حمید اصابتی

کورش امیری

912-

8339005
88676960h.esabati@mci.ir

73

شبکه های اجتماعی  /متخصص رسانه ها

جهت تولید، رصد، پایش و  انتشار اخبار و 

اطالع رسانی در حوزه نوآوری با شیوه های 

کارآمد و جذاب

تهرانتهران2
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715723sسحر کاکاوند .kakavand@mci.ir

74
متخصص آینده پژوهی  و کشف و شناسایی 

فرصت های کسب و کار در حوزه فناوری
تهرانتهران1

اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715603sصنم نیک عادت .nikadat@mci.ir

75
الگوهای تصمیم گیری در خصوص کسب و 

کارهای نوآورانه و فناورانه
تهرانتهران1

اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715603sصنم نیک عادت .nikadat@mci.ir

76

متخصص هوش مصنوعی، در حوزه های 

احراز هویت، محتوای دیجیتال، تحلیل 

رفتارهای مشتریان، کشف بازارهای جدید

تهرانتهران1
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715603sصنم نیک عادت .nikadat@mci.ir

77E dge Computing1تهرانتهران
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار
81715603sصنم نیک عادت .nikadat@mci.ir

78open AP I platform1تهرانتهران
اداره کل نوآوری و توسعه 

کسب و کار

مجتبی 

کورش امیری/مجدی
81715593m.majdi@mci.ir

تهرانتهران1اندازه گیری سرمایه های فکری79
 اداره کل توسعه دانش و 

آموزش
امید حسن پور

912-

7069749

021-

88640771
o.hasanpour@mci.ir

mailto:m.baniyaghoub@mci.ir
mailto:m.ghazi@mci.ir
mailto:m.ghazi@mci.ir
mailto:a.sabahi@mci.ir
mailto:m.hajmohammadi@mci.ir
mailto:h.esabati@mci.ir
mailto:s.kakavand@mci.ir
mailto:s.nikadat@mci.ir
mailto:s.nikadat@mci.ir
mailto:s.nikadat@mci.ir
mailto:s.nikadat@mci.ir
mailto:m.majdi@mci.ir
mailto:o.hasanpour@mci.ir


80
اندازه گیری شاخص های اثر بخش مدیریت 

دانش در سازمان
تهرانتهران1

 اداره کل توسعه دانش و 

آموزش
امید حسن پور

912-

7069749

021-

88640771
o.hasanpour@mci.ir

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهرانSDN11سازی  پیاده81
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

82Data  Drive Network22معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

83
مشارکت در تدوین استراتژی و راهبرد شبکه 

و بنچ مارکتینگ
معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران22

لیال بشیر
 81712907

 l.bashir@mci.ir

84

بررسی استانداردهای شبکه تلکام، مطالعات 

الملل بین

و رصد فناوری در تلکام

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران22
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران22تحول دیجیتال شبکه85
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران22مدیریت فناوری86
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

87

های نسل جدید و  های تلکام در شبکه فناوری

5G

(... و NFV، SDNطیف، محاسبات ابری، )

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران22
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

88PoC معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران22فناوری
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

89

های  بازنگری و به روز رسانی دستورالعمل

های اجرای سایت

:موبایل با لحاظ

ترازیابی و تجربه اپراتورهای موبایل در - 

سطح جهانی

تکنولوژی های موجود و آتی- 

استانداردهای الزم- 

الزامات زیست محیطی- 

:های در حوزه

فونداسیون و سازه، دکل، گراند، پاور، 

سرمایش، ایمنی فیزیکی، همسان سازی با 

مبلمان محیطی

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

mailto:o.hasanpour@mci.ir


90
 در گذر به LPSدور نمای تغییر هزینه 

5Gفناوری 
معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11

لیال بشیر
 81712907

 l.bashir@mci.ir

91

 CAPEX  و OPEXترازیابی هزینه های 

همراه اول در مقایسه با اپراتورهای مطرح 

جهانی

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

92

 (درآمد- هزینه )دورنمای طرح تجاری 

OPEX و  CAPEX در مدل های تجاری 

IOTمشارکتی مانند 

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

93

مونیتورینگ و کنترل بار در سایت ها و مراکز 

موبایل

( Power Controlling)

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11مدیریت دانش فنی در اپراتورهای مخابراتی94
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

95
طراحی معماری فرایندی در حوزه های فنی 

اپراتورهای مخابراتی
معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11

لیال بشیر
 81712907

 l.bashir@mci.ir

معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران11طراحی معماری شبکه های نسل جدید96
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

97Digital Transformation11معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

985G  core P lanning11معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

99Orchestration11معاونت فنی و توسعه شبکهتهرانتهران
لیال بشیر

 81712907
 l.bashir@mci.ir

اداره کل حراستتهرانتهرانICT1 و ITامنیت در حوزه 100
سعید / طاهره عزتی

خدیوی سهرابی

81713456

81713457

t.ezzati@mci.ir

s .khadivi@mci.ir

اداره کل حراستتهرانتهران1طراحی سامانه تیکتینگ101
سعید / طاهره عزتی

خدیوی سهرابی

81713456

81713458

t.ezzati@mci.ir

s .khadivi@mci.ir

اداره کل حراستتهرانتهران1مهندسی ایمنی سیستمها102
/ محمدرضا افشار

علی صفاهانی

81713495

81713470

9122068463

mr.afshar@mci.ir

a .safahani@mci.ir

mailto:s.khadivi@mci.ir
mailto:s.khadivi@mci.ir
mailto:s.khadivi@mci.ir
mailto:s.khadivi@mci.ir
mailto:a.safahani@mci.ir
mailto:a.safahani@mci.ir


103
مشاوره در خصوص تجهیزات و سیستمهای 

کنتزل و حفاظت الکترونیک
اداره کل حراستتهرانتهران1

/ محمدرضا افشار

علی صفاهانی

81713495

81713470

9122068463

mr.afshar@mci.ir

a .safahani@mci.ir

تهرانتهران1مدیریت استعدادها104
معاونت توسعه سازمان و 

سرمایه انسانی
912235505688641061aعلیرضا قزل .qezel@mci.ir

تهرانتهران1توسعه مدیران105
معاونت توسعه سازمان و 

سرمایه انسانی
912235505688641061aعلیرضا قزل .qezel@mci.ir

mailto:a.safahani@mci.ir
mailto:a.safahani@mci.ir
mailto:a.qezel@mci.ir
mailto:a.qezel@mci.ir

