مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

شماره9321/932/92 :
تاریخ9321/20/92 :

 معرفی
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی با در نظر گرفتن نیاز صنایع کشور به خدمات مهندسی ،مشاوره و
اجرای طرح های صنعتی با همکاری جمعی از کارشناسان و متخصصین مجرب رشته های مختلف مهندسی،
مدیریت و اقتصاد تاسیس گردیده است .این با اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به این عرصه نهاد و از همان
ابتدا با رویکردی انقالبی در زمینه صنعت ،توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقیمانده
و طی این مدت همگام با دانش فنی روز و با بهره گیری از تکنیک ها و استانداردهای معتبر جهانی همواره
در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود گام برداشته است.
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی با تلفیق دانش و تجربه نیروهای مجرب با انرژی و توان نیروهای
جوان همواره وظیفه اصلی خود را شناخت و درک خواسته های مشتریان و تالش در جهت برآورده نمودن
آنها می داند .در این راستا فعالیت های در گروه های تخصصی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی
شکل می گیرد و با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در تالش است منافع کلیه ذینفعان
رعایت شود.
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 معرفی تیم فنی شرکت
نام و نام خانودگی

تحصیالت

سید جواد میرمعینی

مهندسی شیمی-گاز

نوید تفرشی

دکتری شیمی

سپیده دائی پور

مهندسی شیمی صنایع غذایی

فریزاد مرزبانی

مهندسی شیمی-صنایع شیمیایی

سمیه نادری

برنامه نویسی تحت وب

آرین مطاعی

دکتری فن آوری اطالعات

منا السادات میرمعینی

حسابداری صنعتی

 بیانیه ماموریت
ماموریت اصلی مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی کمک به پیشرفت صنایع و تبدیل سرمایه ملی و
ایده به ثروتهای ماندگار و مولد ،ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و صنعتی به کارآفرینان و سرمایه
گذاران محترم  ،مدیریت  ،نظارت بر پروژه های صنعتی و کشاورزی با اتکا به کارآمدی سازمانی و دانش فنی
متخصصین ،رعایت اصول مالی و اقتصادی ،ارتقاء اعتبار نام تجاری با هدف ایجاد اعتماد و رضایت کلیه
ذینفعان و کمک هرچه بیشتر به رشد و تعالی فرهنگ درست سرمایه گذاری در کشور می باشد.
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 چشم انداز
ما بعنوان یک مرکز مشاوره مدیریت و مهندسی با بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و کارآزموده
یکی از برترین های مشاوره سرمایه گذاری با توان انجام خدماتی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی
با رعایت منافع کلیه ذینفعان در منطقه خواهیم بود.
 چرا مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی؟
پیشرفت و محبوبیت روبه رشد مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی برپایه چهار اصل تجربه ،دانش به
روز ،کیفیت برتر و مشاور امین استوار است و ما به خوبی به قدرت این چهار اصل در کنار یکدیگر واقفیم و
هرروز بیش از پیش تالش خواهیم کرد تا رضایت سرمایه گذاران محترم از مرکز مشاوره و طراحی صنعتی
میرمعینی پررنگ تر گردد.
 تجربه
اصلی ترین پشتوانه مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی ،اجرای موفق ده ها پروژه در کشور عزیزمان
ایران می باشد که این خود باعث گردیده تا بعنوان مرجعی تخصصی و فنی برای مشاوره و تهیه گزارشات
بانکی مبدل گردیم.
 دانش به روز
درک ضرورت انجام مطالعات امکان سنجی در پروژ ه های صنعتی ،مستلزم بهره گیری کامل از روش های
نوین علمی ،کاربردی و ارزیابی مقدماتی پروژه های صنعتی است .استفاده از متخصصین مجرب و کارآزموده
و بهره گیری از نرم افزارهای استاندارد و مورد تایید بانک ها سبب گردیده است که دانش به روز ،به عنوان
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محرک اصلی برای پیشرفت و اعتالی مشاوره مدیریت و مهندسی مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
مورد توجه قرار گیرد .
 کیفیت برتر
به دلیل بهره گیری از نرم افزارهای معتبر بین المللی نظیر  Comfarو  Primaveraو غیره در تهیه
گزارشات بانکی ،این همواره خدمات خود را با استاندارد سازمان توسعه صنعت ملل متحد  UNIDOتطابق
می دهد و این خود گواه ادعای ما ،جهت ارائه کیفیت برتر می باشد.
 مشاور امین
یکی از مسائل مهم برای سرمایه گذاران ،محرمانه ماندن اطالعات و ایده هاست .عدم افشاء یک ایده جدید
در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر ( )VCدر بازار پررقابت امروز ،می تواند برای فعاالن آن حوزه ارزشمند و
حتی حیاتی باشد .ما بعنوان یک مشاور سرمایه گذاری این اطمینان را به شما می دهیم که امانت دار
اطالعات و ایده های شما بوده و از هرگونه نشت اطالعات جلوگیری کنیم.
 دستاوردها
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی افتخار می کند که با دانش تخصصی باال سرمایه های انسانی با
انگیزه ،خالق ،متخصص و مسئولیت پذیر ،کسب و کار خود را بطور مستمر بهبود داده و تمام فرآیندهای
خود را در جهت جلب رضایت ذینفعان ارتقاء فرهنگ درست سرمایه گذاری توسعه می دهند.
 حوزه های کاری
 oمشاوره تخصصی سرمایه گذاری
 oانجام مطالعات پیش سرمایه گذاری
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 oانجام مطالعات بازار ،تحقیقات بازار
 oاخذ کلیه مجوزهای تولید
 oانجام مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی فنی – اقتصادی)
 oمشاوره تامین منابع مالی پروژه های صنعتی
 oشناسایی ،انتخاب و تامین ماشین آالت صنعتی
 oمدیریت ،کنترل و نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری
 oبرگزاری دوره های آموزشی تخصصی
 مشاوره تخصصی سرمایه گذاری
هدفمند کردن سرمایه گذاری و تعیین مسیر سرمایه گذاری ،باتوجه به تغییر و تحوالت تکنولوژی ،بازار و
فضای کسب و کار و فرصت ها و تهدیدات پیرامون آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .این مدیریت
ضمن هدایت سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با ریسک کمتر ،مطالعات امکان سنجی طرح ها را از
ابعاد بازار ،فنی ،تکنولوژی و مالی به انجام می رساند.
 مطالعات پیش سرمایه گذاری
در فضای رقابت جهانی هدایت سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین شده برای حصول بازده مناسب از
سرمایه ،یکی از فعالیت های مهم مشاوره ای محسوب می گردد .نتایج و بازخورد سرمایه گذاری های گذشته
که بدون مطالعه انجام گردیده خسارات جبران ناپذیری را متوجه سرمایه گذاران ،بانک ها و اقتصاد کشور
نموده است .هدایت سرمایه با ریسک مناسب یکی از دغدغه های کنونی مدیران است که چنانچه بدون انجام
مطالعات بازار ،تحقیقات بازاریابی ،بررسی های موشکافانه تکنولوژی های موجود از لحاظ فنی و نیز بررسی و
تحلیل های مالی انجام گیرد ،ریسک بسیار زیاد و احتمال خسارات هنگفت را به همراه خواهد داشت.
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 شناخت و تعیین محدودیت ها و چالش های آتی جهت فعالیت های سرمایه گذاری
 شناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه گذاری موردنظر
 شناسایی دقیق تکنولوژی های مورد نظر و انتخاب تکنولوژی های مناسب
 تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت در کسب و کار موردنظر
 مطالعه ریسک سرمایه گذاری و چگونگی کاهش ریسک سرمایه گذاری
از نتایج حاصل از انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری می باشد.
 تحقیقات بازار
شناخت مشتریان بالقوه و آگاهی از نیازهایشان ،شناسایی رقبای اصلی کسب و کار ،همچنین برآورد هزینه
ها  ،نرخ رشد بازار ،برسی و تحلیل میزان عرضه و تقاضا برخی از امور واجب و ضروری هستند که با تحلیل
درستی از این موارد می توان شرایط موجود را شناخته ،و به درستی خود را با شرایط بازار در آینده تطبیق
داده و اهداف مورد نظر را به سرانجام رساند .انجام مطالعه بازار یکی از اصلی ترین اقداماتی است که در هر
کسب و کاری ،قبل و بعد از سرمایه گذاری نیازمند است به صورت مستمر انجام شود .یکی از موارد
تاثیرگذار در دستیابی به نتایج ذکر شده تفکیک و طبقه بندی بازار می باشد که شناخت ما را از تعداد
فعاالن موجود در بازار ،شاخص تمرکز عرضه کنندگان و خریداران و بخشی از بازار که در اختیار هر رقیب
است ( برحسب ارزش افزوده تولیدی هر محصول یا خدمت ) افزایش می دهد و می تواند تعیین کننده این
نکته باشد که چه گروه های هدفی و یا چه کشورهایی بهترین بازار برای محصوالت را دارا هستند .از نتایج
مهم مطالعات بازار می توان به شناسایی فرصت های ممتاز سرمایه گذاری ،شناخت بازارهای هدف مورد
نظر ،اطالع از کانالهای توزیع ،شناخت قوانین و مقررات  ،پیش بینی روند تغییرات اقتصادی بازار با توجه به
سیاستهای روز کشور ،یافتن محصولی با ویژگی هایی منطبق بر بازار و میزان درامد حاصل از فروش اشاره
کرد،که رسیدن به هرکدام از این موارد مستلزم آشنایی با روش های علمی و صحیح تحلیل بازار ،اطالع از
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روند مصرف در گذشته ،آگاهی از محدودیت های تولید در هر زمینه ،داشتن تحلیل دقیق از وضعیت
صادرات و واردات در سطح بین المللی و آشنایی با ویژگی های محصول یا خدمت مورد نظر می باشد .گروه
تخصصی مطالعات بازارمرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی متشکل از کارشناسان توانمند و کارآزموده،
آماده یاری رساندن به سرمایه گذاران عزیز و رفع نیاز آنها در این بخش می باشد.
 مطالعات امکان سنجی ( طرح توجیهی فنی – اقتصادی )
ها  ،سازمان ها  ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و بانک ها به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص
جنبه های مختلف اقتصادی ،فنی و مالی طرح ها و پروژه های پیشنهادی ،طی مراحل مختلف پیش از
سرمایه گذاری و اجرای آنها ،نیازمند انجام هریک از مطالعات فوق می باشند .این فرآیند از مطالعه فرصت در
مراحل بسیار ابتدایی پیش سرمایه گذاری آغاز و تا تدوین طرح های تجاری در مراحل نهایی سرمایه گذاری
و اجرای طرح ادامه می یابد این مطالعات مانند چراغی افق را برروی مجریان و سرمایه گذاران طرح ها یا
پروژه ها روشن نموده و از این طریق صاحبان سرمایه می توانند قبل از اجرای طرح ها نسبت به جنبه های
مختلف توجیه پذیری ،ریسک ها ،مسائل و موانع پیش روی و الزامات ،اطالعات و چشم انداز روشنی کسب
نمایند .مطالعات طرح توجیهی در سه فاز انجام می شود که به شرح ذیل خواهد بود:
 فاز مطالعات اقتصادی ( بازار ):
بررسی محصول و الزامات آن از دید مشتریان ،موارد کاربرد و بازارها ،امکان تامین مواد اولیه ،قیمت فروش
در بازارهای داخلی ،عرضه و تقاضای داخلی و خارجی محصول در گذشته و پیش بینی آینده ،تعیین شکاف
بازار و سهم قابل کسب ،راهبردهای ورود و نفوذ در بازار.
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 فاز مطالعات فنی:

بررسی الزامات فنی و تکنولوژی محصول و استانداردها در بازارهای هدف ،فرآیندهای تولیدی ،ماشین آالت و
دانش فنی موردنیاز ،سایر زیر ساخت های مورد نیاز شامل زمین ،محوطه سازی  ،ساختمان  ،تاسیسات ،
تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی ،مواد اولیه مصرفی ،ساختار سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در دوران
ساخت و بهره برداری ،زمان بندی اجرای طرح و ارزیابی خطرات و ریسک های فنی.
 فاز مطالعات مالی:
بررسی میزان سرمایه گذاری ،درآمدهای حاصل از فروش ،هزینه های دوران بهره برداری طرح ،تعیین نحوه
و مدل تامین مالی ،محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی طرح نظیر دوره بازگشت سرمایه ،نرخ بازده داخلی
(  ، ) IRRخالص ارزش فعلی (  ، ) NPVپیش بینی جریان نقدی  ،صورت حساب سود و زیان  ،ترازنامه ،
تحلیل حساسیت شاخص های اقتصادی در برابر نوسان پارامترهای مختلف ،ارزیابی خطرات و ریسک های
مالی و نتیجه گیری.
مطالعات امکان سنجی ( طرح توجیهی ) تهیه شده در این براساس استاندارد  UNIDOبوده و از نرم افزار
کامفار  Comfor 3استفاده می شود.
 مشاوره تامین منابع مالی پروژه های صنعتی
یکی از مهمترین فعالیت ها جهت ایجاد و توسعه پروژه های سرمایه گذاری در ایران  ،تامین مالی پروژه ها
می باشد .بی ثباتی در قوانین و رویه ها و عدم شفافیت ها باعث شده پروژه های زیادی با معضل تامین مالی
مواجه شوند .متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران با مصرف کل منابع در اختیار ،ضمن اتالف سرمایه ،موفق
به اخذ تسهیالت نمی شود و عمال به پروژه های نیمه تمام تبدیل می شوند.
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به این منظور به سرمایه گذاران توصیه می شود در مراحل آغازین برنامه ریزی یک پروژه ،تامین مالی را
جدی گرفته و اطالعات خود را در این خصوص تکمیل نمایند ،چرا که گاهی اوقات حتی هزینه کردن در

یک پروژه باعث ایجاد مزیت در تامین مالی نمی شود و یا حتی امکان استفاده بهینه و حداکثری از تسهیالت
بانکی را از بین می برد .از آنجا که قوانین بانکی برای مشارکت بانکی تعاریف و ضرورت های مشخصی دارد و
اگر سرمایه گذار بر اساس ضرورت ها و برنامه ریزی هزینه کند می تواند از منابع محدود خود به بهترین نحو
استفاده کند .براساس اصول مالی ،سرمایه گذاران باید با هدف افزایش توان مالی ،منابع خود را برای اخذ
حداکثر تسهیالت اهرم کنند  .بنابراین استفاده حداکثری از تسهیالت ارزان قیمت ،اولویت همه سرمایه
گذاران خواهد بود .در شرایط کنونی می توان گفت صندوق توسعه ملی ارزان قیمت ترین منابع برای سرمایه
گذاران می باشد .اما استفاده از این تسهیالت برای همه پروژه ها امکان پذیر نخواهد بود.
گروه مشاورین مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی با آگاهی کامل از فرآیند تامین مالی و اخذ
تسهیالت از صندوق توسعه ملی این آمادگی را دارد تا به سرمایه گذاران محترم جهت تامین مالی پروژه
های خود کمک نماید.
 شناسایی ،انتخاب و تامین ماشن آالت صنعتی
فرآیند انتخاب ،خرید ،نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات یکی از اصلی ترین مباحث اولیه در
واحدهای تولیدی می باشد که عدم توجه کافی به این مسئله عواقب زیان باری را در پی دارد .اغلب
واحدهای صنعتی تجریه ماشین آالت و تجهیزاتی را دارند که به دالیل مختلف ،از جمله کافی نبودن
اطالعات خرید و تعجیل در خرید ،عدم انتخاب مناسب تکنولوژی ،عدم توجه به انرژی و منابع مصرفی
تجهیز ،نصب و راه اندازی نامناسب ،نبود قطعه یدکی و سایر عوامل به صورت راکت .بال استفاده در گوشه ای
از کارخانه مانده و به نمادی از تضییع سرمایه سازمان تبدیل شده اند.
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این با بکارگیری کادری مجرب و متخصص ،درصدد است به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تامین
تجهیزات و ماشین آالت داخلی و خارجی مطابق با نیاز و با حداقل قیمت ممکن ،از مراحل فرآیند

مذکور که شامل فازهای مطالعه اولیه ،برآورد نیاز  ،جمع آوری از اطالعات خرید و شناسایی تامین کنندگان،
اخذ پروفرما ،بازرسی فنی در محل و در نهایت نصب و راه اندازی و تحویل نهایی ماشین آالت و تجهیزات ،
ارائه خدمات نماید.
 مدیریت،کنترل و نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری
خدمات در بخش نظارت و کنترل پروژه طرح های مصوب بانکی ،عبارتست از مدیریت پروژه در بخش
نظارت بر اجرای طرح و تهیه گزارشات پیشرفت کار با استفاده از نرم افزار پریماورا جهت ارائه به بانک عامل
مطابق با شرح خدمات زیر:
 تهیه  C.P.Mطرح براساس برنامه زمان بندی مصوب طرح در گزارشات توجیه پذیری و باتوجه به
سرفصل های گزارشات مزبور و  W.B.Sمشتق از آن.
 تدوین جدول زمانبندی نیاز طرح به منابع مالی در دوره اجراء و آغاز بهره برداری باتوجه به آورده
متقاضی و تسهیالت مصوب بانک عامل و جداول پیش بینی شده در گزارشات توجیهی طرح.
 کنترل هزینه های طرح از طریق کنترل پرداخت های تحقق یافته متقاضی به عوامل اجرایی ذینفع
و سایر هزینه های مستقیم انجام شده برای اجرای آن.
 نظارت و اظهار نظر برروی فرآیند انتخاب طرف قراردادهای مجری طرح و عقد قراردادهای مختلف
پیمانکاری  ،ساخت  ،خرید  ،نصب و...
 ارائه گزارشات دو ماهانه ترکیبی از پیشرفت فیزیکی طرح و وجوه صرف شده و پیش بینی وجوه
مورد نیاز برای هزینه های دو ماهه آتی با روشن کردن محل صرف وجوه و محل تامین آن ( سهم
متقاضی  +سهم تسهیالت ) و تحلیل مغایرتها و انحرافات از برنامه و بودجه طرح و در صورت
آدرس :کرمانشاه-جنب سینما استقالل-ورودی کتابخانه شهید بهشتی38813133088-38828398880-31331283380

مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

شماره9321/932/92 :
تاریخ9321/20/92 :

ضرورت به روز کردن  C.P.Mو اعالم هشدارهای به موقع به کارفرما و بانک مشتمل بر گزارشات
اولیه پروژه از طریق بانک با استفاده از نرم افزار پریماورا و گزارشان دو ماهه مالی پروژه ( ارائه هزینه

های مورد نیاز طی دو ماه آتی پروژه ) که حاوی وضعیت پیشرفت فیزیکی و هزینه های عملیات سرمایه
گذاری و ارائه هزینه های دو ماه آتی پروژه می باشد.
 ارائه پیشنهادهای اصالحی به منظور کاهش هزینه های اجرایی ،پیشگیری از افزایش هزینه ها و یا
ارتقاء کیفیت اجراء.
 پیش بینی های الزم به منظور فراهم شدن امکانات راه اندازی به موقع طرح در خصوص تامین مواد
اولیه الزم  ،تامین نیروی انسانی آموزش دیده مورد نیاز و تاسیسات زیربنایی الزم با رعایت اصول
محیط زیست.
 اظهار نظر برروی مواردی که از طرف بانک به ناظر ارجاع شود.
 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

امروزه همگان به این نتیجه رسیدند که رشد و توسعه پایدار هر بنگاه اقتصادی  ،در گرو ایجاد فرهنگ
آموزش و یادگیری در آن سازمان است و در واقع ها با ارائه آموزش های الزم به پرسنلشان ،آنها را باال بردن
سطح مهارتها و تخصص هایشان کمک می کنند.
بنابراین ایجاد فرهنگ یادگیری به صورت مستمر ،به باال بردن سطح فروش و حفظ جایگاه بنگاه اقتصادی در
بازار منجر گشته و باید به این باور رسید که سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی ،رشد سازمان در بلند مدت
را تضمین می نماید.
از این رو مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی ،در کنار فعالیت های مرتبط با فرآیند سرمایه گذاری در
جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشتیبانی فنی و ارتقاء وضعیت علمی جامعه در حوزه آموزش نیز حضور
پیدا کرده است .عمده فعالیت های این مشاور در این حوزه عبارتنداز :
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 نیازسنجی آموزش
 برگزاری دوره های آموزشی ( در محل یا کارفرما )
 تهیه و تدوین بسته های آموزشی
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 برخی از پروژه ها و مطالعات امکان سنجی انجام شده
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی فرش ماشینی(کارفرما:شرکت فرش زاگرس)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی فرش ماشینی(کارفرما:شرکت فرش داالهو)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی فرش ماشینی(کارفرما:شرکت فرش رجال)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی آجر فشاری(کارفرما:آرش شمی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی نوشابه پروبیوتیک(کارفرما:شرکت روز نوش کرمانشاه)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید کنندگان شیر خانگی دینور(کارفرما:بنیادتوسعه کارآفرینی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی جایگاه (cngکارفرما:شهرداری قصر شیرین)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی هایپر مارکت(کارفرما:غالمرضا شریفی مبلغ سرمایه گذاری
001111میلیون ریال)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی الندری ریلی(کارفرما:شرکت رجا)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی متیونین دامی(کارفرما:بهاره بغدادی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی سازه های فلزی(کارفرما:شرکت شهریار سهرابی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی محصوالت پایین دستی(کارفرما:ناروین لوله)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی محصوالت پلی اتیلینی(کارفرما:سروش زر افشانی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید شمش از ضایعات(کارفرما:کیهان امینی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید انواع سازه های فلزی،کانکس،تیرچه فلزی(کارفرما:مسعود سیاه
کمری)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت(کارفرما:شرکت تعاونی امید غرب کیا)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت(کارفرما:سیروس خدا طلب)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید بستنی(کارفرما:شرکت شیرین لبن)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید سوسیس و کالباس(کارفرما:شرکت آفرین باختر)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید ورق گالوانیزه گرم-سینوسی طرح دار(کارفرما:میالد اویسی)
 تهیه طر ح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی بسته بندی انواع قند و شکر(کارفرما:شرکت امید افرینان باختر)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید دانه بندی شن و ماسه(کارفرما:مظفر نیکخواه)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبار(کارفرما:زینب شیخی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید انواع جعبه پالستیکی میوه(کارفرما:جالل سیفی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید انواع برگر ها(کارفرما:جواد امیریان)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید انواع دندان مصنوعی(کارفرما:شرکت دندان مروارید غرب)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی احداث سرخانه دو مداره(کارفرما:شرکت ضیا گستر عمران)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی تولید خوراک دام و طیور(کارفرما:کیوان غالمی)
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی شرکت های دانش بنیان مجتمع فنی تهران
 تهیه طرح توجیهی ،فنی ،مالی و اقتصادی بیش از  011مورد مشاغل خانگی
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 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی کارگاه خیاطی ( یاسرجلیلیان )


تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد موسسه خالقیت و استعداد یابی کودک و نوجوان ( عاطفه
ایسمانه )

 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد موسسه حقوقی ( طاهره غفاری نسب )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی تجهیز و توسعه قنادی ( صفرعلی حقیقی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی باشگاه ورزشی ( آرزو کرمیان )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد آتلیه عکاسی ( آرزو زین الدینی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد مرکز دامپزشکی (بهنام احمدی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی تجهیز و توسعه آسایشگاه معلولین ذهنی ( هدیه چراغی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد نانوایی لواش ( مهدی حاجی پور )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد کارواش ماشین ( منوچهر کرمی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی تجهیز و توسعه آموزشگاه خیاطی ( گلجبین مقصودی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد کافی شاپ و فست فود ( حمزه پورجعفری )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد سالن زیبایی ( سهیال تکلو )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد کارگاه جوشکاری ( کهزاد شهبازی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی تجهیز و توسعه دفتر پیشخوان دولت ( عبدالرضا عباسی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادیتجهیز و توسعه کارگاه  ( CNCمسعود صابری )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی پرواربندی بره ( مژگان کله جویی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد کارگاه پرورش قارچ ( مریم الفت پژوه )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد پرده سرا ( مرضیه بشی خواه )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی پرورش گوسفند داشتی ( کهزاد نوری )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد آموزشگاه کامپیوتر ( سمیرا قاآنی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی ایجاد کارگاه تولیدی صنعتی شیرینی پزی ( زرین طال صیادی )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی تجهیز و توسعه آموزشگاه خیاطی و قالی بافی (گوهر تاج فخری )
 تهیه طرح توجیهی – فنی – مالی و اقتصادی فروشگاه پوشاک ( سارا صادقی )
 مشاور تولید شرکت سوله سازی قاسم لو کرمانشاه
 کارشناس کنترل پروژه خط انتقال آب شرب از سد گاوشان به کرمانشاه
 کارشناس کنترل پروژه راه آهن کرمانشاه –خسروی
 اخذ بیش از  011مورد جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت-معدن و تجارت استان کرمانشاه
 انجام پروژه نیاز سنجی واحد های صنعتی استان کرمانشاه
 مشاور شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در خصوص استفاده از ظرفیت های خالی استان کرمانشاه
 مشاور شرکت فرش ماشینی فرش ده ستاره نگین مشهد
 مشاور شرکت نگین رخ کرمانشاه
 مسئول کنترل کیفت شرکت نگین رخ کرمانشاه(تولید فرش)
آدرس :کرمانشاه-جنب سینما استقالل-ورودی کتابخانه شهید بهشتی38813133088-38828398880-31331283380

مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

شماره9321/932/92 :
تاریخ9321/20/92 :

 برگزاری دوره اموزشی کار آفرینی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه
 مشاور شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در خصوص ارزیابی فناوری مورد استفاده و آنالیز اقتصادی انتقال
تکنولوژی خوشه پلی اتیلن استان کرمانشاه
 مشاور شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در خصوص مطالعات امکانسنجی خوشه فرش و گلیم استان
کرمانشاه
 تدوین کتابچه تولید لوله پلی اتیلن استان کرمانشاه
 مشاور شرکت رز نوش در خصوص طرح احداث گلخانه  011هکتاری شهرستان قصر شیرین
 مدیر سایت www.behinyab.org
 کارشناس شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
 تدریس دوره comfarدانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه
 برگزاری دوره کامفار –صندوق کار آفرینی امید استان کرمانشاه
 مسئول کنترل کیفیت کارخانه فرش ماشینی شرکت نگین رخ کرمانشاه

آدرس :کرمانشاه-جنب سینما استقالل-ورودی کتابخانه شهید بهشتی38813133088-38828398880-31331283380

