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 انجام کسب و کار بدون دید وسیع از محیط و اتفاقات آن مانند راه رفتن در تاریکی است!

 بینید نه دیگران را. نه مسیر خودتان را به خوبی می

 مقدمه : (1
خود براي بقا در محيط رقابتي  يريپذ هايي در زمينه تقويت و افزايش توان رقابت ها با چالش امروزه بسياري از شرکت

هاي  اند موفقيت پايداري را کسب نمايند که از قابليت هايي توانسته اند. در اين ميان، تنها شرکت وکار مواجه شده کسب

العاده رقابتي اقتصاد امروز، نوآوري بسيار حائز اهميت شده است.  در فضاي فوق .نديجو يهاي نسبي بهره م کليدي و مزيت

نگاهي گذرا بيندازيم.  به روند تغييرات سريع در دنيا است يکافدر دنياي امروزي نوآوری و تکنولوژی ک اهميت براي در

 ازت هماهنگ کنند، از ميان رفتند. که نتوانستند خود را با سرعت تغييرا وکارها کسباين تغييرات، بسياري از  در جريان

عالوه  اند وانسته ت اند و برداشتها گام همگام با دني استراتژی بلندمدتدید و که با  وجود دارند ييوکارها کسبسوي ديگر 

 براي خود به وجود آورند. را هاي بهتر يا حتي بازارهاي جديد بر بقا، فرصت

در  موقع بهها را در شناسايي و اقدام  بسياري از سازمان ،هاي مختلف و همچنين پراکندگي حوزهسرعت سریع تغییرات 

هاي بلندهمت در پي  ها دچار مشکل کرده است.  اين موضوع باعث شده است تا تعدادي از سازمان استفاده از فرصت

در امر انتقال فناوری متخصص در  يگر واسطهبراي ايجاد مراکز  يا زهيانگ ،هاي جديدي در نوآوري باشند و اين نياز روش

هستند که هايي از افراد متخصص  شامل تيم يگر واسطهکرد. اين مراکز  شتاب گيري در فضاي پرتالطم امروزي ايجاد جهت

ها ايجاد يک اکوسيستم براي ايجاد ارزش از طريق نوآوري  شوند و هدف آن شناخته ميقطب فناوری و نوآوری عنوان  به

 هاي عضو است. براي سازمان

 

 

 :اهداف و مزایا 

  صنعتدر فني موجود  يها چالشفناورانه و حل مسائل 

  صنعتي يها شرکتارتقاء سطح فناوري و نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در 

 انيبن دانش يها شرکتو  صاحبان ايدهفناوران، هاي نو مبتني بر دانش توسط  سازي ايده پياده جهت ايجاد بستري 

 مشارکت اي يصنعت ميت ليهمکار و تشک يها شرکت ييشناسا 

  يگذار هيسرماجديد  يها فرصتمعرفي 

 شده انجام يها شرفتيرصد اتفاقات و پ ازها،ين نيتأم 

 در صنعت ييافزا هم جاديا 

 مشترک يگذار هيسرماجذب سنگين از طريق  يها پروژهمالي  نيتأم 

 هاي فناورانه در حوزه صنعت شناسايي نخبگان، پژوهشگران و محققان توانمند و تشکيل گروه 

  



 

 

 :بومرنگمعرفی شرکت  (2
در فرآيند تبادل فناوري  خصوصي تسهيلگريشبکه خدمات نوآوري بومرنگ را به عنوان يک شرکت فعال در حوزه ارائه خدمات 

به طور رسمي در عرصه ارائه خدمات مديريت نوآوري به صنايع و مراکز  9310. بومرنگ فعاليت خود را  از سال  است

 فناوري آغاز کرده است.

است از طريق ايجاد پيوندهاي استراتژيک با بازيگران و شرکاي استراتژيک موجود در شرکت بومرنگ موفق شده 

هاي فعال  هاي مختلف مديريت نوآوري به افراد و شرکت اکوسيستم صنعت و دانش کشور، خدمات ارزنده اي را در زمينه

مي خدمات خود، رويکرد نوآوري باز مختلف ارائه دهد. رويکرد زيربنايي و تفکر حاکم در بومرنگ در ارائه تما عدر صناي

 کند. ها و افراد کمک به سزايي مي هاي فناورانه دروني و بيروني به سازمان است که به رصد فرصت

اي غني از افراد و صنايع موفق شده است تا از يک سو  ارتباط  بومرنگ به منظور ايجاد پيوندهاي قوي و تشکيل شبکه

افراد فعال در حوزه نوآوري و فناوري در داخل و خارج از کشور برقرار نمايد و از سوي  اي را با مراکز فناوري و گسترده

ديگر با صنايع مختلف فعال در کشور در ارتباط باشد. شبکه خدمات نوآوري ما مفتخر است که از طريق ايجاد پيوند ميان 

 صنعت و فناوري، گره هاي بسياري را از صنعت کشور بازگشايد.

 ؟چرا بومرنگ! (3

 

  



 

 

 بومرنگ: و تجربیات ( خدمات 4
 

 

 گذاری :های سرمایهفرصت و معرفی (  رصد1-4

دهد تا با توجه به  بومرنگ به واسطه آشنايي با آخرين نوآوري و تکنولوژي ها از طريق شبکه همکاري خود، به شما امکان مي

انجام دهيد. بومرنگ به عنوان چشم سوم کسب و کار هاي خود در حوزه مورد عالقه سرمايه گذاري بهينه  امکانات و ظرفيت

 شما وظيفه دارد تا تمامي فرصت هاي موجود را در ديدرس شما قرار دهد تا بهترين بهترين فرصت انتخاب شود.

 (  شناسایی و حل مسئله :2-4

دهد مساله فناورانه خود را به طور صحيح پيدا کرده و درک کاملي نسبت به مساله خود داشته  بومرنگ به شما امکان مي

 يا کارشناسان مورد نياز براي حل مسائل خود را به سرعت شناسايي کنيد.  فناوري و در نهايت باشيد

جهت ايجاد فهم بعاد فني با تبيين اشامل تعريف و تدوين سند شرح مساله  ،پس از شناسايي صحيح مسئله اين فرايند

پس از آن اين سند به صورت هدفمند در سطح گسترده بين مخاطبان آن در  مشترک براي افراد و شرکت هاي نوآور مي باشد.

سطح ملي و بين المللي اطالع رساني مي شود. بومرنگ تمامي سواالت و پاسخ هاي ارائه دهندگان راهکار را مديريت و 

زال دريافت مي کند. در نهايت پس از ارزيابي پيشنهادات در کميته اي تخصصي، پيشنهادات برتر وپروپپيشنهادات را در قالب 

 .به مشتريان معرفي مي گردد

  



 

 

 : گذاریحل مسئله / فرصت سرمایه (  برگزاری رویداد3-4

 (  رویداد حل مسئله :3-4-1

شما امکان مي دهد در قالب برگزاري رويدادها و نشست در راستاي حل مسائل فناورانه شرکت ها و سازمان ها، بومرنگ به 

هاي عمومي/خصوصي، مسائل يا حوزه هاي عالقه مندي همکاري يا سرمايه گذاري خود را در جمع افراد و شرکت هاي نوآور 

بومرنگ با همين رويکرد اقدام  .داخلي و خارجي مطرح نماييد و راهکارها و تيم هاي ارزش آفرين را در سريعترين زمان بيابيد

هاي تقاضا محور، تحت عنوان بومرانو پرداخته است که تا کنون در دو دانشگاه علم و صنعت و تربيت مدرس  به برگزاري نشست

 اجرا شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  رویداد فرصت سرمایه گذاری :3-4-2

امکان مي دهد در قالب برگزاري رويداد در حوزه هاي مختلف راستاي رشد و توسعه فضاي کسب و کار، بومرنگ به شما در 

فناوري يا صنعت از جديدترين طرح ها و فناوري هاي افراد و شرکت هاي نوآور داخلي و خارجي مطلع گرديد و با برگزاري 

ا آنها شروع ها، همکاري هاي اثربخش جهت توسعه محصوالت يا راه اندازي کسب و کارهاي جديد را بجلسات رودرو با آن

 .نماييد

 : برخي از رويدادهاي برگزار شده 

 

 تاریخ  کارفرما عنوان ردیف

 19بهمن  فن بازار ملي ايران فستيوال نوآوري هاي صنعت آرايشي و بهداشتي 9

 19آبان  فن بازار ملي ايران فستيوال نوآوري هاي صنعت تجهيزات ورزشي و توانبخشي 2

 19تير  فن بازار ملي ايران سنگفستيوال نوآوري هاي صنعت  3

 19خرداد  فن بازار ملي ايران فستيوال نوآوري هاي صنعت تجهيزات پزشکي 4

 15اسفند  فن بازار ملي ايران فستيوال نوآوري هاي صنعت پالستيک و پليمر 5

 15دي  فن بازار ملي ايران فستيوال نوآوري هاي صنعت مواد غذايي 9

 15شهريور  فن بازار ملي ايران صنعت تجهيزات پزشکيفستيوال نوآوري هاي  7

 14بهمن  فن بازار ملي ايران فستيوال نوآوري هاي صنعت لوازم خانگي 8



 

 

 

 

 
 :گذاری ارزش ارزیابی و ( 4-4

توجه بر اساس عوامل بنيادي مؤثر بر ارزش دارايي برآورد کنيد. را ارزش يک طرح فناورانه بومرنگ به شما امکان مي دهد تا 

ند ارزشيابي برآورد مي شود يورد استفاده شده است به اين معني که ارزش حقيقي طي فرآآداشته باشيد در اين جا از کلمۀ بر

به  غالباًدر مجموعه بومرنگ آغاز شده است و اين خدمت  19اين خدمت با توجه به نياز جامعه فناوري از سال و نه محاسبه. 

 .ي اجرا شده در اين بخش اشاره شده استها پروژهير به تعدادي از بخش خصوصي عرضه شده است در ز

 ارزشيابي طرح برچسب دور بطري نوشيدني با قابليت تبديل به ليوان -

 کندانسور يخچال با لوله خاندار فين زيگزاگيارزشيابي طرح  -

 ارزشگذاری استارتاپ ملکانا -

 ی با فناوری باالها شرکتبه  مند عالقه گذاران هیسرماارزیابی ارزش فناوری و شرکت جهت  -

وکارهاي نوپا )استارت  ها و کسب ي اخير تأمين سرمايه الزم براي شرکتها سالي در گذار هيسرماي بازارها نيتر جذابيکي از 

ها در مراحل ابتدايي رشد و  . اين شرکتباشند يمکه مستعد جهش و رشد ارزش همراه با ريسک فراوان  کارآفرينآپ( و 

گذاراني هستند که با ارزيابي موشکافانه خود، شکاف سرمايه و کمبود نقدينگي  سرمايه توجه موردتکامل اقتصادي خود، 

 گيرند. ها قرار مي داران آن کنند و در گروه سهام هاي کارآفرين را جبران مي شرکت

موعه که مج باشد يم گذاران هيسرماي اصلي اين دست ها چالشاز  ها آني واقعي ابي ارزشو  ها شرکتانتخاب درست اين 

 .پردازد يم ها آني ابي ارزشو  ها شرکتبه معرفي  بومرنگ با توجه به شناخت مناسب اکوسيستم فناوري

 ی با فناوری باالها شرکتی در سنج امکانو مطالعات  وکار کسبتدوین طرح -

پذيري توليد محصول يا   وکار جديد يا موجود است که توجيه طرح توجيهي شامل گزارشي توصيفي و جامع در مورد کسب

دهد و سناريوهاي  نياز بازار مورد بررسي قرار ميو  مالي، اقتصاديمسائل فني، عرضه خدمت را از جوانب مختلف از جمله 

 .دهد گذاري را نشان مي سودآوري و در کل معقول بودن سرمايهاجراي پروژه را بررسي کرده و عملي بودن طرح و 

شده قبل از شروع فعاليت، منجر  ها و مطالعات انجام کار جديد است زيرا ارزيابي و طرح توجيهي نياز اوليه براي شروع يک کسب

با توجه  انيبن دانشي ها شرکتمهم در مورد  نيا .گردد گذار مي گيري بهتر سرمايه اندازي پروژه و تصميم به کاهش ريسک راه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86


 

 

که مجموعه بومرنگ با توجه به  باشد يمي مشابه در اکثر موارد با ابهام بيشتري همراه ها تجربهو نبود  ها آنبه جديد بودن بازار 

طرح توجيهي کسب و کار در  20قرار داده است و ناکنون بيش از  ها طرحخود را در اين دسته از  رسالت تعريف شده تمرکز

 گردد: در ادامه به تعدادي از تجربيات بومرنگ در اين زمينه اشاره مي اين زمينه تدوين نموده است.

  معاونت علمی-های ارزیابی شده دانش بنیانشرکتبرخي از : 

 نام شرکت ردیف

 فناوری ارتباطات ایمن پردیس داتیس 1

 امن افزار گستر شریف 2

 شرکت فناوری اطالعات توسعه سامان 3

 شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان )کافه بازار( 4

 ایده گزین ارتباطات روماک )اسنپ( 5

 توسعه فناوری رسانه سروش 6

 چارگون 7

 بهسازان ملت 8

 شرکت گام الکترونیک 9

 فناوران ایده پرداز صبا )آپارات( 11

 سفرهای علی بابا 11

 پیام پرداز   شرکت مهندسی ارتباطی  12

 آریا رسانه تدبیر)شاتل( 13

 توسعه سامانه های نرم افزاری نگین )توسن( 14

 پرداخت الکترونیک سامان کیش 15

 شرکت ایده نوین تجارت روماک)بامیلو( 16

 به پرداخت ملّت 17

 نوآوران فن آوازه)دیجی کاال( 18

 پرداخت الکترونیک سداد 19

 تجارت الکترونیک پارسیان 21

 پرداخت پرشین )آپ(آسان  21

 همکاران سیستم 22

 بهپرداز جهان 23

 افرانت 24



 

 

 تسهیالت-تعدادی از پروژه های صندوق نوآوری و شکوفایی 

 نام شرکت ردیف

1 
شرکت توسعه  " vtmسامانه یکپارچه خدمات بانکداری و پرداخت "امکان سنجی طرح 

 فن افزار توسن

2 

بعدی با استفاده از تصاویر  4تصاویر سی تی اسکن نرم افزار تولید "امکان سنجی طرح 

سی تی اسکن معمولی و مدلسازی حرکات تومورهای ریوی بر اساس واقعیت افزوده 

 شرکت بیتا نگار افزار "پویا

 شرکت موج افزار مهرگان کیش "(IPTVتلویزیون تعاملی ) "امکان سنجی طرح  3

4 
شرکت سازه  "سنسورهای ترافیکی شهریتجمیع و تلفیق داده های  "امکان سنجی طرح 

 های اطالعاتی رازمان

 شرکت داروسازی نوتک فار "شامپو داروی رکوبیزول "امکان سنجی طرح  5

 شرکت فناوری اطالعات توسعه سامان "پیام رسان گپ "امکان سنجی طرح  6

 شرکت سفیر آسمان آبی)ریحون( "سامانه سفارش غذا "امکان سنجی طرح  7

8 
شرکت  "تولید کرم های ارایشی و ترمیم کننده به شکل کپسوژل "امکان سنجی طرح 

 سولدوز شافا

 شرکت توسعه گر شبیه ساز "3بازی آسمان دژ "امکان سنجی طرح  9

 شرکت ایریسا "سیستم های برنامه ریزی تولید پیشرفته"امکان سنجی طرح  11

11 
 "همانندی و تأمین لوازم آزمایشگاهی مربوطهافزار رنگ ارتقای نرم"امکان سنجی طرح 

 شرکت جنبش همگام تولید و پیمان پارس

12 
شرکت صنابع سبز آویژه  "ساخت دستگاه تمام اتومات کاشت نشا"امکان سنجی طرح 

 ماشین مهراب توس

 شرکت صامت تک خزر "تولید محلول پاک کننده آرایش"امکان سنجی طرح 13

14 
برای محصول  zero knowledgeرمز نگاری اطالعات به صورت "امکان سنجی طرح

Taskulu" شرکت کارپرداز پیشگام پردیس 

 شرکت سفرهای علی بابا "توسعه زیر ساخت در سایت علی بابا"امکان سنجی طرح 15

 شرکت پگاه داده کاوان شریف "بستر تبلیغاتی هوشمند تپسل"امکان سنجی طرح 16

17 
 "شبکه الکترونیکی توریسم سالمت مبتنی بر کیوسک دورا سالمت"ن سنجی طرحامکا

 شرکت سالمت الکترونیک برکت

 



 

 

 (  مشاوره و آموزش :5-4

بومرنگ به شما اين امکان را مي دهد که از طريق مشاوره و آموزش در زمينه هاي مختلف، فرصت هاي رشد و کسب مزيت از 

حوزه هاي تخصص که  .پياده سازي آن ها توان رقابت پذيري و سود آوري خود را افزايش دهيدطريق نوآوري را شناخته و با 

 در بومرنگ ارائه مي شوند عبارتند از:

 نوآوري باز- 

 شناسايي مساله و نياز فناورانه- 

 طراحي يا باز طراحي مدل کسب و کار -

 ارزشيابي طرح ها و کسب و کارها- 

 مالکيت فکري- 

  قراردادهاي تبادل فناوريمذاکرات و - 

 و ...

 (  پایش و رصد آینده :6-4

بومرنگ اين امکان را به شما مي دهد که با رصد و تحليل روند تحوالت آتي فناوري، بازار و رقابت در حوزه صنعت خود، در 

و توسعه کسب و کار خود را سريعترين زمان از اين تغييرات آگاهي پيدا کرده و برنامه هاي نوآوري و سرمايه گذاري براي رشد 

 .هدفمند اجرايي نماييد

 الملل : امور بین(  7-4

بومرنگ اين امکان را به شما مي دهد که از طريق خدمات بين الملل هم فرصت هاي گوناگون عرضه و دريافت تکنولوژي به 

 .تکنولوژي به بهترين نحو صورت پذيردشما ارائه شود و هم در تمامي مسير در کنار شما قرار مي گيرد تا مذاکرات تبادل 

 : همکاران خارجی تاکنون

 عنوان کشور

 
 در دو کشور فناوريو توسعه شبکه هاي  کره جنوبیمرکز تبادل فناوري ايران و 

 
 در دو کشور فناوريو توسعه شبکه هاي ایتالیا مرکز تبادل فناوري ايران و 

 
 در دو کشور فناوريو توسعه شبکه هاي  ترکیهمرکز تبادل فناوري ايران و 

 در دو کشور فناوريو توسعه شبکه هاي اتریش مرکز تبادل فناوري ايران و  



 

 

  



 

 

 نشست های بین المللی برگزارشده:

  

 ردیف عنوان محل برگزاری تاریخ

 9 رويداد بين المللي معرفي نوآوري هاي حوزه صنعت تجهيزات پزشکي ايران 15خرداد 

 2 فناوري ايران و کره جنوبيدومين نشست انتقال  ايران 19مرداد 

 3 سومين نشست انتقال فناوري ايران و کره جنوبي  کره جنوبي 19شهريور 

 4 چهارمين نشست انتقال فناوري ايران و کره جنوبي ايران 19آذر 

 5 نشست شرکت هاي فناور ايران و کره جنوبي  ايران 17مهر 



 

 

 

 : ما کارفرمایانهمکاران و برخی از ( 5
ها و برندهاي است خدمات و محصوالت خود را به سازمانته تاکنون توانس 10بومرنگ پس از آغاز فعاليت رسمي خود از سال 

 ها عبارتند از :متغير در سطح داخل و خارج از کشور ارائه نمايد. برخي از اين سازمان

 نام پروژه کارفرما ردیف

 ملي نخبگانبنياد  9
 مسئله فناورانه 950شناسايي -9

 ايجاد پرتال تجاري سازي اختراعات تحت حمايت-2

 مديريت داالن سرمايه گذاران جشنواره نواوري و شکوفايي-3

2 
معاونت علمي و فناوري رياست 

 جمهوري

 شرکت هاي دانش بنيان)حوزه فناوري اطالعات( 100ارزياب بيش از -9

 شرکت هاي دانش بنيانارزياب مالياتي -2

 تهيه خبرنامه الکترونيکي صادرات و کاالهاي دانش بنيان)معاونت بين الملل(-2

 رنکينگ شرکت هاي دانش بنيان-9 شوراي عالي فضاي مجازي 3

4 
 پارک فناوري پرديس

 )فن بازار ملي ايران(

 فستيوال نوآوري 1کارگزار تبادل فناوري -9

 مسئله فناورانه صنايع 50کارگزار شناسايي و حل -2

 منتور و مشاور فن بازار هاي استاني وابسته به فن بازار ملي ايران-3

 صندوق نوآوري و شکوفايي 5

 انيبن دانشي ها شرکتارزياب دريافت تسهيالت  -9

 ارزياب دريافت تسهيالت ليزينگ خريداران شرکت هاي دانش بنيان-2

 کارگزار نظارت-3

 شرکت هاي دانش بنيانکارگزار توانمند سازي -4

 طرح دانش بنيان 200ارزيابي بيش از 

 مسئله فناورانه صنعت از طريق فناوري نانو 90کارگزار حل -9 ستاد توسعه فناوري نانو 9

 ارزياب دريافت تسهيالت ليزينگ خريداران شرکت هاي دانش بنيان-9 صندوق توسعه فناوري نوين 7

8 
شهرک هاي  سازمان صنايع کوچک و

 صنعتي تهران

 نياز فناورانه شرکت هاي مستقر در شهرک هاي صنعتي 50شناسايي -9

 عارضه يابي و شناسايي مسائل کليدي خوشه سنگ-2

 ميزباني از هيات فناورانه کره جنوبي-3

 عارضه يابي و شناسايي مسائل کليدي خوشه پالستيک -4

 و مزاياي آن براي واحدهاي صنعتي انيبن دانشي راهنماي ها دورهبرگزاري  -5



 

 

 نام پروژه کارفرما ردیف

1 
سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي 

 صنعتي تهران
 کارگزار تبادل فناوري ايران و کره جنوبي-9

90 
 بنياد مستضعفان انقالب اسالمي

 )موسسه تحقيق و توسعه دانشمند(
 مجري شبکه تحقيق و توسعه بنياد با هدف حل مسائل فناورانه بنگاه هاي وابسته-9

 نياز فناورانه صنايع 30شناسايي -9 بسيج علمي و فناوري کشور 99

 گروه توسن 92
 ITبرگزاري فستيوال نواوري حوزه -9

 نياز فناورانه 90حل -2

 معرفي فناوري هاي برتر حوزه مربوطه-3

93 
صندوق سرمايه گذاري خطرپذير 

 سيمرغ
 معرفي و ارزيابي طرح هاي با فناوري باال-9

 معرفي و ارزيابي طرح هاي با فناوري باال -9 توسعه صنعتي ايران)بانک ملي(شرکت  94

 شناسايي و حل نيازهاي فناورانه-9 گروه صنعتي گلرنگ 95

 شناسايي و حل نيازهاي فناورانه-9 گروه صنعتي انتخاب 99

 کارگزار تبادل فناوري  بورس مالکيت فکري-9 فرابورس 97

 کارگزار ارزشگذاري فناوري-9 و صنعتيسازمان پژوهش هاي علمي  98

 مرکز تجاري سازي جهاد دانشگاهي 91
 ارزش گذاري فناوري هاي جهاد دانشگاهي-9

 تفاهم نامه جهت حل مسائل فناورانه صنعت-2

20 
پويندگان راه سعادت)بزرگترين توليد 

 کننده صنعت مهندسي پزشکي(
 نياز فناورانه و حل آنها 90شناسايي -9

 دانشگاه علم و صنعت 29
 برگزاري فستيوال تقاضا محور)بومرانو(-9

 تفاهم نامه جهت حل مسائل فناورانه صنعت -2

 دانشگاه تربيت مدرس 22
 برگزاري فستيوال تقاضا محور)بومرانو(-9

 تفاهم نامه جهت حل مسائل فناورانه صنعت -2

 مشاوره ايجاد مرکز نواوري-9 پژوهشگاه علوم ورزشي 23

24 INNOBIZ 9-برگزاري نشست هاي تبادل فناوري بين ايران و کره جنوبي 

25 
ستاد گياهان دارويي معاونت علمي و 

 فناوري
 مجري فن بازار دومين نمايشگاه بين المللي گياهان دارويي-9

 



 

 

 

 

 بومرنگ کارفرمایانبرخی از 

     
 

 
     

   
 

  

 
  

   

 

 همکاران بومرنگبرخی از 

 

      

      

     
 

 
     

 



 

 

 : پروژه های انجام شده( نمونه 2-9

 حوزه صنعتی نام پروژه ها ردیف

استحصال آب از بخارهاي خروجي برج هاي خنک کن در واحد بخار  1

 نيروگاه برق
 برق و انرژي

 برق و انرژي کن هاي خنک احياي پساب برج  2

 پليمر به شيشه TPEبهبود چسبندگي نوارهاي پليمري  3

 تجهيزات پزشکي (Thermalدانش فني توليد فيلم هاي راديولوژي به روش خشک ) 4

 تجهيزات پزشکي طراحي و ساخت ماژول الکتروشوک قلبي 5

 چوب کن اندازي کوره غبار سوز خشک راه  6

 چوب هاي چوبي در برابر حريق مقاوم سازي درب 7

 خدمات از بين بردن بوي نامطبوع 8

 خدمات هاي ورودي ضد حريق نمودن منسوجات، موکت و درب 9

 خدمات شمارش تعداد افراد ورودي و خروجي مراکز عموم 11

 خدمات توليد رنگ خود تميز شونده 11

 خدمات هاي برق طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در نيروگاه 12

 خدمات هاي کشاورزي و دامپروري مديريت دانش در شرکتسازي  پياده  13

 خدمات کاهش آلودگي صوتي 14

 خدمات استقرار و پياده سازي چرخه مديريت بهره وري 15

 خدمات ضد حريق کردن کپر 16

 خدمات استقرار و پياده سازي سيستم يکپارچه مديريت منابع انساني 17

 خدمات طراحي مکانيزم نظرسنجي 18

 خدمات غذاييدر صنعت  سازي و استقرار نظام مديريت دانش پياده 19

 خدمات طراحي نظام مديرت استعداد 21

 خدمات برف ساز ستميو ساخت س يطراح 21

 خدمات يساز اسک هيشب 22

 خدمات ها در هتل يمصرف انرژ يهوشمندساز 23



 

 

 حوزه صنعتی نام پروژه ها ردیف
 خدمات هوشمند در هتل ها يگذار متيسامانه ق 24

 خدمات يو کنترل دسترس يموجود تيريمد 25

ارزيابي ژنوميک دام هاي ماده گله هاي تحت پوشش و ايجاد جمعيت  26

 مرجع
 دام و طيور و شيالت

 دام و طيور و شيالت رفع مشکل فاضالب )پساب( توليدي 27

 دام و طيور و شيالت با استفاده از روش نابارور سازي  Helicoverpaaکنترل 28

 دام و طيور و شيالت هاي نوين آبستني گاو با روشتشخيص   29

 دام و طيور و شيالت گيري فاکتورهاي محيطي آبزيان اندازه  31

 دام و طيور و شيالت دامداري واحدهاي در آب مصرف کاهش 31

 دام و طيور و شيالت (بز) دام والد شناسايي 32

 ساختمان انرژي سازي ذخيره و مديريت در هوشمند مواد توليد 33

 ساختمان بازالت الياف توليد فني دانش کسب 34

 ساختمان شده ساخته هاي سازه اي لرزه سازي بهينه و سازي مقاوم 35

 ساختمان بازيافتي مصالح و ساختماني هاي نخاله از نوين ساختماني مصالح توليد 36

 ساختمان حرارت و صوت عايق جديد نسل هاي بلوک توليد  37

 تخريب حين در کاربردي مصالح تفکيک به ساختماني نخاله جداسازي 38

 ساختمان
 ساختمان

 سنگ کار سينه طراحي و تزئيني هاي سنگ معادن اکتشاف  39

 سنگ تزئيني هاي سنگ فراوري و استخراج در ضايعات وتبديل کاهش 41

 سنگ استحصالي هاي بلوک و سنگ معادن در کار سينه سازي مقاوم 41

 سيمان سيمان کارخانجات هاي دودکش از خروجي غبار کاهش 42

 سيمان توليد فرآيندهاي آنالين مانيتورينگ  43

 سيمان معدني عناصر وزني درصد تعيين و شناسايي  44

 بطر هاي قالب در مذاب رفتار سازي شبيه افزار نرم توسعه و عددي مطالعه 45

 جار و
 شيشه 

 شيمي و پتروشيمي ارتينگ سيستم در استاندارد حد به زمين مقاومت کاهش 46

http://www.boomerangtt.com/index/showneed/36/Fa


 

 

 حوزه صنعتی نام پروژه ها ردیف
 شيمي و پتروشيمي رآکتور به گرمکن پيش مسير در سيال جريان کنترل  47

 شيمي و پتروشيمي (Blending) روغن اختالط  48

  آنتي با شده غني ميوه آب توسعه در پايدار و جديد فرموالسيون طراحي  49

  اکسيدان
 غذايي و آشاميدني

 غذايي و آشاميدني حالل و فراسودمند تونيک نوشيدني فرموالسيون توليد و طراحي 51

 غذايي و آشاميدني اتانول توليد واحد پساب تصفيه  51

 غذايي و آشاميدني آب سختي کاهش  52

 غذايي و آشاميدني تجهيزات زدايي رسوب 53

 غذايي و آشاميدني سردخانه در ميوه کيفيت و ماندگاري افزايش 54

 غذايي و آشاميدني فشار باال در دستگاه بطرساز يهوا افتيباز 55

 غذايي و آشاميدني Electrolyzed Oxiding Water -کردن آب  يو ضدعفون ييگندزدا 56

 غذايي و آشاميدني يدنيدر نوش CO2 & O2سنجش برخط  57

 غذايي و آشاميدني يخوراک ديکف و کف زدا با گرضد  58

 فلزي اسفنجي آهن نرمه فرآوري  59

 فلزي الکتريکي قوس کوره سرباره فرآوري 61

 فلزي مداوم گري ريخته تيوب سازي بهينه 61

 فلزي ريفورمر تيوب سازي بهينه 62

 کاشي و سراميک سراميک و کاشي در تميزشوندگي خود خاصيت ايجاد  63

 کاشي و سراميک سراميک و کاشي سطوح در سوپرهيدروفوب هاي پوشش ايجاد  64

 کاشي و سراميک پرسالني سراميک و کاشي کردن اسليپ آنتي  65

 کاشي و سراميک سايش برابر در پرسالني لعابدار سراميک و کاشي کردن مقاوم  66

 کشاورزي درخت/نهال کاشت اتوماتيک دستگاه ساخت و توليد 67

 کشاورزي ميوه هاي مگس کنترل  68

 کشاورزي بهاره ديررس سرمازدگي کنترل  69

 کشاورزي آتشک بيماري اثرات کاهش و کنترل 71



 

 

 حوزه صنعتی نام پروژه ها ردیف
 کشاورزي ريجکت بدون کن شيرين آب سيستم 71

 کشاورزي شناساگر دام 72

 معدني حفاري نقاط تعيين و نقره و سرب جديد ذخائر اکتشاف  73

 معدني کروميت کانسنگ دقيق موقعيت تعيين  74

 معدني سيمان کارخانه هاي روغن عمر طول افزايش 75

 دما کننده تنظيم هوشمند مشکي چادر توليد فني دانش 76
منسوجات، پوشاک و 

 چرم

 نرم افزار (CMS) بنادر هاي جرثقيل مديريت افزار نرم توليد 77

 نرم افزار مکانيزه بليت فروش  و مديريت سامانه 78

 نرم افزار IPTV تعاملي تلويزيون سرويس 79

 نرم افزار مشاور مهندسان خدمات بر نظارت و مديريت هوشمند سامانه طراحي 81

 نرم افزار قراردادها امور/اطالعات جامعه و يکپارچه سيستم طراحي 81

 نرم افزار E-shop-نيسامانه فروش آنال 82

 نرم افزار (BPMSو  ERP) يمنابع سازمان يزير استقرار سامانه برنامه 83

 نرم افزار کنترل و رصد ناوگان فروش 84

 نرم افزار (BI) ياستقرار سامانه هوش تجار 85

 نفت و گاز (MWD) حفاري حين گيري اندازه سيستم ساخت و طراحي  86

 هاي چاه درون دماي و فشار دائمي مانيتورينگ سيستم ساخت و طراحي 87

 گاز و نفت
 نفت و گاز

 نفت و گاز گاز و نفت هاي چاه آستري و جداري هاي ديواره در سيمان سازي سبک  88

 نفت و گاز حفاري سيال شديد هاي هرزروي کنترل  89

 نفت و گاز گاز و نفت هاي لوله اتوماتيک جوشکاري 91

 

  



 

 

 


