دستاوردهای شرکت:
 دریافت گواهینامه صالحیت شرکت آماری از مرکز آمار ایران برای انجام خدمات مطالعات آماری با پایه
 3تخصصهای:
الف) اقتصادی ،اجتماعی و خانوار
ب) خدمات
 کسب مجوز واحد فناوری از پارک علم و فناوری استان یزد
 فعالیت به عنوان اولین و تنها شرکت در زمینه داده کاوی در سطح استان یزد
 برگزاری اولین سمینار تخصصی کاربرد روشهای داده کاوی در صنایع کاشی و سرامیک ،چینی
بهداشتی و لعاب با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی و همکاری شرکت PHQ
 برگزیده به عنوان نماینده شرکتهای انفورماتیک استان یزد توسط گروه شرکتهای بین المللی IGP
 مدعو در کنگره برترینهای انفورماتیک ایران

ردیف

کادر پژوهشی شرکت:

نام و نام خانوادگی

تحصیالت

تخصص

طراحی و تحلیل پایگاه داده ،داده کاوی،

1

مصیب حکامزاده

کارشناسی آمار
دانشگاه یزد

2

اعظم دهقانی

دکتری آمار دانشگاه شهید
بهشتی

طراحی و تحلیل پایگاه داده ،تحلیل و مدیریت
بازاریابی B2B

3

مژگان سلطانی گردفرامرزی

کارشناسی ارشد آمار
دانشگاه یزد

کنترل کیفیت ،سری زمانی،
نرم افزارهای  SPSSو R

4

محمد جمال
نصیری زاده

کارشناسی ارشد صنایع
دانشگاه پیام نور تهران

رگرسیون لجستیک ،تکنیکهای6سیگما

5

نجمه شاهدی

کارشناسی ارشد آمار
دانشگاه پیام نورمشهد

داده کاوی  ،تحلیل خوشهای ،رتبهبندی ،نرم
افزارهای  Spssو Lisrel

6

آذر نیکنام

دانشجوی دکتری مهندسی
صنایع
دانشگاه یزد

داده کاوی ،ارزیابی اقتصادی نرمافزار ،MTLAB
Comfar ،P6 ،MSP

نرم افزار هایspss celementain
Ms-project ،Minitab

ردیف

لیست مشاوران شرکت:

1

2

نام و نام خانوادگی

دکتر شهناز نایب زاده

تحصیالت

دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد

علوم و تحقیقات تهران

اسالمی واحد یزد

دکتر سید محسن

دکتری آمار

میرحسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

3

دکتر فاطمه سعادت جو

4

دکتر مسعود یقینی

5

عارفه مسیح

سمت

دکتری علوم کامیوتر
دانشگاه یزد

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر

دکتری مهندسی حمل و نقل ریلی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و

دانشگاه پکن

صنعت

کارشناس ارشد صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئول آموزش و پژوهش شرکت

کارشناس ارشد MBA

فوالدآلیاژی ایران

دانشگاه ورزبرگ آلمان

ردیف

خالصهای از پروژههای انجام شده توسط شرکت بهین تدبیر پردیسه:
عنوان

-1

تدوین بانک اطالعات خوشه نساجی استان یزد

-2

طراحی پایگاه داده انجمن خیریه هدیه حیات استان یزد

انجمن خیریه هدیه حیات

-3

پشتیبانی آماری در طراحی نرمافزار اثربخشی دورههای آموزشی

شرکت پیامآوران اندیشه نو مدیریت

-4

ارائه کارنامه سالمت دانشجویان دانشگاه یزد (فاز  1و )2

مرکز مشاوره دانشگاه یزد

-5

ارزیابی دورههای آموزشی اداره بهزیستی استان یزد

اداره بهزیستی استان یزد

-6

دادهکاوی و تحلیل آماری طرح کراس آرمهای کامپوزیتی

شرکت شیمیسازه

-7

بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری

-8

بررسی میزان رضایتمندی استفادهکنندگان از پکیج و مقایسه آن با شوفاژ برای
استفاده در مسکن مهر (فاز  1و )2

کارفرما
شرکت شهرکهای صنعتی استان
یزد

شرکت تعاونی صدرا سیمان
بوهروک مهریز
موسسه علمی پژوهشی بسیج

-9

بررسی و تحلیل دادههای شانه طبی جهت ارائه در جشنواره خوارزمی

جشنواره خوارزمی

-10

بررسی عوامل موثر در جذب دانشجویان به کتابخانههای استان یزد

نهاد کتابخانههای استان یزد

مشاور آماری طرح میزان اثر بخشی کنترل های داخلی در سیستم شهرداری ها به

-11

منظور ارزیابی میزان بهینه استفاده از منابع مالی و اقتصادی ،انسانی

شهرداری شاهدیه

بررسی نقش عوامل فردی و محیطی در موفقیت کارآفرینان کسب و کارهای کوچک

-12

و متوسط( )SMEصنعت استان یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد

-13

طراحی پایگاه داده((Data Base

کارخانه بهبند

-14

مشاور آماری طرح پژوهشی شهرداری منطقه 3

شهرداری منطقه 3

مشاور آماری طرح نقش استقرار تکنولوژی  RFIDدر سیستم انبارداری و کنترل

-15
-16
-17

موجودی واحدهای تولیدی

شرکت الماس کویر یزد

طرح تهیه حسابهای اقتصادی شرکتهای تعاونی استان

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

طرح قیمت تولید کننده بخشهای خدمات

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

()1396،1395،1394،1393،1392،1391،1390

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد

-18
-19

طرح قیمت کاالهای صادراتی ()1390،1391،1392

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

طرح قیمت تولید کننده محصوالت مرغداریهای صنعتی

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

()1396،1395،1394،1393،1392،1391،1390
طرح قیمت تولید کننده محصوالت گاوداریهای صنعتی

-20

()1396،1395،1394،1393،1392،1391،1390
طرح قیمت و مقدار تولید کننده بخش معدن

-21

()1395،1396،1394،1391،1390

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
پایان نامه کارشناسی ارشد

-22

پروژه مقایسه شرکتهای سیمان باسایرشرکتهای شهرک صنعتی یزد

-23

انجام تحلیل آماری روند انعکاس اخبار دانشگاه یزد در رسانه ها

دانشگاه یزد

-24

بررسی کاربرد ماکزیمم آنتروپی در بورس

پژوهش دانشگاه پیام نور مشهد

-25

بررسی پیامدهای انتقال کارگاههای مزاحم درون شهری به خارج شهر

شهرداری حمیدیا

-26

تحلیل مؤلفه اصلی برای نظر سنجی بانک کشاورزی

شرکت اقتصاد دانش بنیان

-27

شبیه سازی پیدا سازی تکنولوژی  RFIDبر روی دادههای شرکت الماس

شرکت الماس

-28

طبقه بندی مشتریان شرکت بیمه با توجه به ویژگیهای رفتاری خرید آنان

بیمه کارآفرین

(شرکت شهرکهای صنعتی)

بررسی روشهای افزایش اثر بخشی درس تربیت بدنی عمومی  1از دیدگاه اساتید و

-29

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی یزد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

بررسی توانایی نسبت های مالی و اظهار نظر حسابرسان خبره در پیش بینی

-30

ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه با عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در

-31

بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

بررسی مقایسهای رابطه بازار گرایی توسعه یافته ( ) EMOبا ارزش افزوده اقتصادی

-32

تعدیل شده( )REVAو نرخ بازده داراییها( )ROAدر شرکتهای تولیدی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

بررسی ارتباط بین متغیرهای پیش زمینهای و عملکرد آموزشی دانشجویان

-33

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی یزد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

بررسی مدلهای پیش بینی ورشکستگی(مدلهای رولینگ لوجیت و اسپرینگیت)

-34

در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

ارزیابی مؤلفه های مدیریت دانش در مراکز پیام نور استان یزد بر اساس مدل پایه

-35

-36
-37
-38

های مدیریت دانش
طرح تحلیل و بررسی خدمات گردشگری استان یزد

امکان سنجی طرح جیرینگ همراه اول در استان یزد
تحلیل رتبه بندی صنایع مختلف برای خوشه شدن
طرح بررسی حساب های منطقه ای

-39

()1395،1396،1394،1393،1391
طرح قیمت و مقدار تولید کننده بخش صنعت

-40

()1396،1395،1394،1392،1391

پیام نوراستان یزد
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان یزد
شرکت پرداخت اول کیش
شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
( شرکت محبوب نساجان )
دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد

-41

طرح مطالعات اپراتورهای تلفن همراه در استان یزد ()1392،1391

موسسه بین المللی آگاه

-42

طرح مطالعاتی مشخصه کامیون های سنگین و نیمه سنگین

شرکت افق نگرش ایرانیان

-43

بررسی الگوی مصرف بازار لوله در یزد ()1391

موسسه بین المللی آگاه

-44

تحلیل و بررسی الگوی فروش و مصرف محصوالت پگاه ()1391

شرکت تحقیقات بازار امروز

-45

تحلیل و بررسی فروش المپ های کم مصرف رسانور ()1391

شرکت تحقیقات بازار امروز

-46

طرح قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ()1392

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

طرح گردشگران ملی

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

-47

()1396،1395،1393

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد

-48

طرح سه گانه  oaویژه حسابهای ملی در بخش ارتباطات ()1393

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

-49

طرح فعالیت های تحقیق و توسعه ()1393

دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد

-50

طرح پژوهشی تحلیل ساختار سنی -جنسی جمعیت استان یزد ()1393

-51

طرح بررسی صنعت سفالگری شهر یزد در دوره اسالمی ()1393

-52

تحقیقات بازار سیگار استان یزد ()1395،1394،1393

-53

طرح مبدا -مقصد ()1394

-54

طرح پنج گانه  NAویژه حسابهای ملی ()1394

-55

طرح نیروی کار ()1396،1395،1394

-56

طرح فهرست برداری نمونه پایه و بهنگام سازی اطالعات ()1394،1392

-57

معاون فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن بافق 1395

معاونت توسعه مدیریت استانداری
یزد
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
استان یزد
موسسه بین المللی آگاه
سازمان حمل و نقل و پایانه های
استان یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
دفتر آمار و اطالعات استانداری یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد

